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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 18 maja 2006 r., w godz. 10.00 – 11.00

STRASBURG

Posiedzenie nadzwyczajne

Jo Leinen (przewodniczący) otworzył posiedzenie w czwartek 18 maja 2006 r. o godz. 10.10.

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego AFCO_OJ (2006)0518_1v01-00

Przewodniczący zaproponował, aby po głosowaniu, jeśli czas na to pozwoli, w 
punkcie „Sprawy różne”, komisja wysłuchała sprawozdawców Richarda Corbetta i 
Georgiosa Papastamkosa odnośnie do ostatnich postępów w negocjacjach
międzyinstytucjonalnych w zakresie odpowiednio „komitologii” i agencji 
zewnętrznych.

Projekt porządku dziennego, z tą uwagą, został przyjęty.

2. Komunikaty przewodniczącego

W odniesieniu do sprawozdania Komisji Spraw Zagranicznych dotyczącego 
przystąpienia Bułgarii i Rumunii, nad którym głosowanie w tej komisji będzie musiało 
odbyć się pod koniec maja, przewodniczący stwierdził, że brak jest nowych 
elementów porządku konstytucyjnego, które uzasadniają opracowanie opinii przez 
Komisję Spraw Konstytucyjnych. Komisja zatwierdziła propozycję 
przewodniczącego.

Przewodniczący poinformował o otrzymaniu petycji od Komisji PETI, skierowanej 
przez obywatela niemieckiego mieszkającego w Argentynie, który skarży się na fakt, 
że nie mógł wykonać swojego prawa do głosowania w wyborach europejskich. 
Zaproponował, aby komisja nie rozpatrywała tej petycji, skoro obowiązujące traktaty 
uznają prawo do głosowania oraz kandydowania w wyborach europejskich 
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obywatelom państwa członkowskiego, którzy mieszkają w innym państwie 
członkowskim, ale nie obywatelom państw członkowskich, którzy mieszkają w 
państwie trzecim. Komisja poparła stanowisko przewodniczącego.

3. Pytanie ustne skierowane do Komisji Europejskiej na temat następnych posunięć 
związanych z okresem refleksji

AFCO/6/35737 RE - PE 374.015v01-00
AM - PE 374.106v01-00

- Przyjęcie projektu wniosku w sprawie rezolucji
- Termin składania poprawek: 10.05.2006, godz. 19.00

Przed rozpoczęciem głosowania, przewodniczący udzielił głosu Andrew Duffowi, 
który zadał pytanie, jaki powinien być związek pomiędzy projektem rezolucji, którą
komisja proponuje przyjąć oraz ewentualną rezolucją ogólną, którą PE przyjąłby na 
szczycie Rady Europejskiej w czerwcu tego roku. Przewodniczący stwierdził, że 
projekt rezolucji, do głosowania nad którym komisja się przygotowuje, będzie musiał 
w każdym wypadku zostać przedstawiony osobno na posiedzeniu plenarnym oraz 
będzie musiało się nad nim odbyć osobne głosowanie, ponieważ specyfika tematu w 
pełni uzasadnia, aby został od potraktowany odrębnie od ewentualnej rezolucji z 
inicjatywy grup politycznych dotyczącej tematów ogólnych, które należy 
przedyskutować na Radzie Europejskiej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt wniosku w sprawie rezolucji. Po 
przyjęciu poprawek 1 (z poprawką ustną), 9, 10, 13, 14, 29, 43, 45, część pierwsza, 47, 
48, 49, 50, 51, 52 oraz poprawki ustnej przewodniczącego wprowadzającej nowy 
ustęp 8d), komisja przyjęła projekt rezolucji, z poprawkami, 16 głosami za, przy 9 
głosach przeciw.

4. Agencja Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych

AFCO/6/29479 PA - PE369.971v01-00
2005/0124(CNS) − COM(2005)0280  C6-0288/2005 AM - PE371.845v01-00

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ignasi Guardans Cambó (ALDE)
Przedm. właśc.: LIBE - Kinga Gál (PPE-DE)

- Przyjęcie projektu opinii
- Termin składania poprawek: 23.03.2006, godz. 12.00

Przed głosowaniem przewodniczący udzielił głosu Alexandrowi Stubbowi, który 
zaproponował, aby głosowanie się nie odbyło oraz aby opinia została zastąpiona przez 
pismo przewodniczącego do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 
Spraw Wewnętrznych, wyrażające stanowisko Komisji Spraw Konstytucyjnych, z 
założenia przychylne utworzeniu Agencji ds. Praw Podstawowych zgodnie z modelem 
zwykłych agencji. Carlos Carnero González poinformował, że grupa PSE wycofuje 
wszystkie złożone przez siebie poprawki oraz wyraża poparcie dla propozycji
wysłania pisma. Johannes Voggenhuber poinformował, że grupa Verte/ALE także 
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wycofuje swoje poprawki oraz przyłącza się do wcześniej wyrażonej propozycji. 
Andrew Duff wyraził ubolewanie, że inne grupy wycofują swoje poprawki oraz 
stwierdził, że głosowanie powinno jednak się odbyć. Sylvia-Yvonne Kaufmann 
poinformowała, że grupa GUE/NGL także wycofuje swoje poprawki oraz przyłącza 
się do propozycji wysłania pisma przez przewodniczącego na wcześniej 
przedstawionych warunkach. Wystąpienia Gérarda Onesty i Riccarda Ventrego. 
Sprawozdawca stwierdził, że pomimo jego wysiłków, niemożliwe jest zjednoczenie 
poszczególnych grup politycznych wokół kompromisu oraz również postanowił 
wycofać swoje poprawki. Podkreślając wysiłki sprawozdawcy mające na celu 
osiągnięcie konsensusu, przewodniczący stwierdził, że z uwagi na fakt, że wszystkie 
poprawki zostały wycofane, niemożliwe jest przystąpienie do głosowania oraz 
poinformował posłów, że sporządzi projekt pisma do wiadomości Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, zawierającego założenia
przedstawione podczas dyskusji. Przed wysłaniem tego pisma puści on je w obieg 
pomiędzy koordynatorami grup politycznych.

5. Sprawy różne

Komitologia

Przewodniczący udzielił głosu Richardowi Corbettowi, aby przedstawił on ostatnie 
postępy w negocjacjach międzyinstytucjonalnych w zakresie „komitologii”. 
Wystąpienia Andrew Duffa, Carlosa Carnero Gonzáleza i przewodniczącego. Richard 
Corbett odpowiedział na wystąpienia swoich kolegów. Przewodniczący zamknął 
debatę.

6. Termin i miejsce następnego posiedzenia

Czwartek, 22 czerwca 2006 r., w godz. 9.00 – 18.30, Bruksela

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 11.03
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