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Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

AFCO_PV(2006)1004_1

PROTOKOL
fra mødet den 4. oktober 2006 kl. 15.00-18.30

og den 5. oktober 2006 kl. 9.00-12.30
BRUXELLES

Mødet åbnet mandag den 4. oktober 2006 kl. 15.10 af Jo Leinen (formand).

1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden AFCO_OJ (2006)1004_1v01-00

Dagsordenen godkendtes med de ændringer, der fremgår af denne protokol.

Indlæg af formanden, Íñigo Méndez og Vigo und Richard Corbett.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden lykønskede Íñigo Méndez de Vigo und Jean-Luc Dehaene med deres 
deltagelse i den "ekspertgruppe", der var oprettet af  Giuliano Amato med henblik på 
at overveje mulige løsninger på den nuværende konstitutionelle situation.

Fristen for ændringsforslag til udkast til udtalelse af Riccardo Ventre om overholdelse 
af charteret om grundlæggende rettigheder i Kommissionens forslag til retsakter blev 
forlænget til onsdag, den 18. oktober, kl. 12.00.

Formanden meddelte, at Kommissionen havde til hensigt at foretage en undersøgelse 
af "non-konstitution"-omkostningerne. 

Formanden meddelte, at en udvalgsdelegation under ledelse af næstformanden, 
Kaufmann, og med deltagelse af Corbett og Protasiewicz den 9. og 10. oktober ville 
rejse til Vilnius. Delegationen skulle mødes med formanden og næstformanden for det 
litaiuske parlament, Seimas, medlemmer af Seimas' Europaudvalg og Litauens 
udenrigsminister samt deltage i en konference med ungdomsorganisationer.

Indlæg af formanden, Íñigo Méndez de Vigo, Andrew Duff, Carlos Carnero González, 
Johannes Voggenhuber og Pervenche Berès.
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3. Valg af ordførere og rådgivende ordførere - Valg af behandlingsform

Formanden bekendtgjorde følgende henstillinger af 26. september fra koordinatorerne 
om valg af ordførere og rådgivende ordførere:

− valg af Alexander Stubb til ordfører for betænkningen om de institutionelle 
aspekter af Unionens evne til at optage nye medlemsstater (6 point);

− valg af Ignasi Guardans Cambó til ordfører for betænkningen om forslagene til 
ændring af Ombudsmandens statut (2 point);

− valg af Richard Corbett til ordfører for betænkningen om tilpasning af 
forretningsordenen til de nye komitologibestemmelser (1 point);

− valg af Ingo Friedrich til ordfører for betænkningen om revision/ændring af 
overgangsordningen i forretningsordenens artikel 139 (1 point);

− valg af Richard Corbett til ordfører for betænkningen om udvidet samarbejde 
mellem udvalg og behandling af andre bestemmelser i forretningsordenen (1 
point);

− valg af Johannes Voggenhuber til ordfører for udtalelsen til ITRE-udvalgets 
betænkning om Euratom-traktatens 50 års jubilæum (1 Point).

Formanden meddelte, at behandlingen af ansøgningen fra Alain Hutchinson og Martin 
Schulz om indførelse af særlige sanktioner for medlemmer, der fremsætter 
menneskerettighedskrænkende udtalelser, afsluttes uden betænkning, da ændringerne 
på grundlag af betænkning af Gérard Onesta om ændring af Europa-Parlamentets 
forretningsorden med hensyn til adfærdsregler for dets medlemmer indeholder alle 
nødvendige sanktionsmuligheder. De pågældende ville modtage meddelelse herom.

Da der ikke blev gjort indsigelse, konstaterede formanden, at udvalget tilsluttede sig 
dette.

4. Godkendelse af protokollerne fra møderne:

Mandag den 20. marts 2006 kl. 15.00-18.30, Bruxelles
Tirsdag den 21. marts 2006 kl. 9.00-10.45, Bruxelles

Mandag den 3. juli 2006, kl. 19.00–20.30, Strasbourg

Tirsdag den 11. juli 2006 kl. 15.00-18.30, Bruxelles
Onsdag den 12. juli 2006 kl. 9.00-12.30, Bruxelles

Der blev ikke gjort nogen indsigelse. Protokollerne anses dermed for godkendt.

5. Forberedelser i forbindelse med Rom-traktatens 50 års jubilæum

Udvalget drøftede de forberedende foranstaltninger i forbindelse med 50-årsdagen for 
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undertegnelsen af EØF-traktaten i Rom samt målene for og den forventede betydning 
af den højtidelige erklæring i denne anledning.

I en grundig drøftelse var der indlæg af formanden, Bronisław Geremek, Pervenche 
Berès, Johannes Voggenhuber, Carlos Carnero González, Riccardo Ventre, György 
Schöpflin, Richard Corbett, Andrew Duff, Pasqualina Napoletano og Íñigo Méndez de 
Vigo.

Der var generel enighed om at rette en fælles erklæring fra de tre institutioner til 
borgerne. Denne skulle formuleres kort og forståeligt, fremhæve det europæiske 
projekts succes og motiverne til ønsket om europæisk fællesskab. 

Drøftelsen af dette spørgsmål ville blive fortsat på næste møde.

6. De institutionelle aspekter af Den Europæiske Unions evne til at optage nye 
medlemsstater

Ordfører: Alexander Stubb

Ordføreren redegjorde mundtligt for de foreliggende problemer og disses kontekst 
samt for sine motiver i arbejdet på udkastet til betænkning og stillede flere spørgsmål 
om emnet og om betænkningens indhold. 

I den efterfølgende drøftelse deltog formanden, ordføreren, Carlos Carnero González, 
Andrew Duff, Pasqualina Napoletano, Richard Corbett, Johannes Voggenhuber, 
Panayiotis Demetriou og Íñigo Méndez de Vigo.

Ordføreren kommenterede indlæggene og sammenfattede hovedtrækkene. Han 
planlagde at forelægge betænkningen for Parlamentet på plenarmødet i december, og 
udvalget ville derfor behandle udkastet til betænkning på et ekstraordinært møde. På 
dette møde ville også de efterfølgende punkter i tidsplanen for det videre arbejde med 
udkastet blive fastlagt.

Efter dette dagsordenspunkt forlod Jo Leinen mødet (kl. 17,55). Forsædet overtaget af 
1. næstformand, Johannes Voggenhuber.

7. Forenkling af fællesskabsretten
Ordfører: Marie-Line Reynaud (PSE)

Ordføreren redegjorde for sit arbejdsdokument, årsagerne, retningslinjerne og målene 
for betænkningen og for arbejdsmetoderne. Hun forelagde flere spørgsmål til 
drøftelse.

Indlæg af ordføreren, mødeformanden, Richard Corbett, Ingo Friedrich og Andrew 
Duff.

Ordføreren sammenfattede drøftelsen.

Mødet udsat kl. 18,25 og genoptaget torsdag, den 5. oktober 2006, kl. 9,15 af Jo Leinen.
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8. Hvidbog om en europæisk kommunikationspolitik

Rådgivende ordfører: Gérard Onesta (Verts/ALE)

Ordføreren redegjorde mundtligt for de stillede ændringsforslag.

Indlæg af formanden, ordføreren, Reinhard Rack, Richard Corbett, Johannes 
Voggenhuber, Andrew Duff og Maria da Assunção Esteves.

Udvalget stemte om ændringsforslag og udkastet til betænkning. Udkastet til udtalelse 
med ændringsforslag 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 (første del), 20, 21, 
22 og 24 blev vedtaget (for: 17, imod: 1, hverken/eller: 1). Ændringsforslag 1, 3, 9, 16, 
19 (anden del) og 23 blev forkastet, ændringsforslag 2 og 6 blev taget tilbage.

9. Revision af Europa-Parlamentets forretningsorden

9.1. Ændring af artikel 139

Ordfører: Ingo Friedrich

Ordføreren redegjorde for den nuværende situation og konsekvenserne af det 
voksende antal officielle sprog og foreslog mulige løsninger.

Indlæg af ordføreren, Ignasi Guardans Cambó, Johannes Voggenhuber, Richard 
Corbett og Carlos Carnero González. Med udvalgets godkendelse også indlæg af 
Bairbre de Brún.

Udkastet til betænkning skulle behandles på næste møde.

9.2. Fortolkning af artikel 191, stk. 5

Efter anmodning fra koordinatoren for EVP-ED- Gruppen, Íñigo Méndez de Vigo blev 
behandlingen af dette punkt udsat til næste møde.

9.3. Ændring af forretningsordenen som følge af Rådets afgørelse af 17. juli 2006 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen ("komitologi")

Ordfører: Richard Corbett

Ordføreren redegjorde mundtligt for hovedtrækkene i sin udtalelse.

Da der ikke var indlæg, meddelte formanden følgende tidsplan for arbejdet med 
udkastet til betænkning:

- Forelæggelse af udkastet til betænkning på et ekstraordinært udvalgsmøde i 
Strasbourg mandag, den 23. oktober.

- Frist for ændringsforslag: Torsdag den 26. oktober, kl. 12,00
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- afstemning på et ekstraordinært udvalgsmøde den 13. november eller på det 
ordinære møde den 23. november.

9.4. Ændring af artikel 46 og 47
Ordfører: Richard Corbett

Formanden redegjorde for konteksten og den nuværende situation. Ordføreren 
redegjorde mundtligt for de problemer, han havde til hensigt at søge en løsning på.  

Indlæg af formanden, Ignasi Guardans Cambó og Andrew Duff.

10. Diverse sager

Forberedelserne til høring af de nyudnævnte kommissærer blev berørt. I drøftelsen 
deltog formanden, Andrew Duff og Richard Corbett. Det blev vedtaget at drøfte dette 
spørgsmål på ny på et koordinatormøde.

11. Tid og sted for næste møde

Ordinært møde:
Onsdag den 22. november 2006 kl. 15.00-18.30, Bruxelles
Torsdag den 23. november 2006 kl. 9.00-12.30, Bruxelles

Ekstraordinært møde:
Mandag den 23. oktober 2006, kl. 19.00–22.00, Strasbourg
Mandag den 13. november 2006, kl. 19.00–20.30, Strasbourg

Mødet hævet kl. 11.05.
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LISTA DE ASISTENCIA/PREZENCNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU 
REĢISTRS/DALYVIU SARAŠAS/JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/ 

LISTA DE PRESENÇAS/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Mesa/Predsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/Prezydium/ 
Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Jo Leinen, Johannes Voggenhuber, Riccardo Ventre (1), Ignasi Guardans Cambó (2)

Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Jäsenet/Ledamöter

Jens-Peter Bonde (1), Carlos Carnero González, Richard Corbett, Brian Crowley, Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Maria da 
Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Genowefa Grabowska (2), Íñigo Méndez de Vigo, Borut Pahor (1), Rihards 
Pīks, Marie-Line Reynaud (1), Sérgio Sousa Pinto (1), Alexander Stubb (1), Bernard Piotr Wojciechowski

Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/Aizstājēji/ 
Pavaduojantieji nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Náhradníci/Namestniki/Varajäsenet/ 
Suppleanter

Maria Berger (1), Jean-Louis Bourlanges (2), Ashley Mote (2), Pasqualina Napoletano (1), Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, 
Reinhard Rack, György Schöpflin

178 (2)

183 (3)

Bairbre de Brún (2), Jacek Emil Saryusz-Wolski (1)

46 (6) (Punto del orden del día/Porad jednání (PJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkes punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/ 
Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/Novērotāji/ 
Stebetojai/Megfigyelõk/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Pozorovatelia/Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 3.10.2006
(2) 4.10.2006
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Por invitación del presidente/Na pozvání predsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/ 
Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/ 
Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirminikui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van 
de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/ 
Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Cavallin, Härönoja,

Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Müller

Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/Άλλα θεσμικά όργανα/ 
Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/Istituzzjonijiet ohra/ 
Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut toimielimet/Andra institutioner/organ

Otros participantes/Ostatní úcastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other participants/ 
Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevõk/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide 
sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des groupes politiques/Segreteria gruppi 
politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakciju sekretoriai/Képviselõcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/
Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten 
ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat
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Ruhrmann, Sarascia Mugnozza

Clarke, von Bethlenfalvy
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Prossliner

Vaugier

Gianelle, O'Connor

Mc Dowell
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Moore
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Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Schiffauer, Pacheco, Leonhardt, Martela

Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padejejas/asszisztens/Asystent/Pomočnik/Avustaja/ 
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