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Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO_PV(2006)1004_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 4ης Οκτωβρίου 2006, ώρα 3 μ.μ. έως 6.30μ.μ 
και της 5ης Οκτωβρίου 2006, ώρα 9π.μ έως 12.30 μεσημβρινή

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2006, ώρα 3.10 μ.μ. υπό την προεδρία του 
προέδρου Jo Leinen.

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης AFCO_OJ (2006)1004_1v01-00

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με τις τροποποιήσεις που εμφανίζονται στα ανά 
χείρας πρακτικά:

Σχετικά με τις τροποποιήσεις της ημερήσιας διάταξης λαμβάνουν τον λόγο εκτός από 
τον πρόεδρο και οι βουλευτές Íñigo Méndez de Vigo και Richard Corbett.

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

Ο πρόεδρος συγχαίρει τους βουλευτές Íñigo Méndez de Vigo und Jean-Luc Dehaene
για την συμμετοχή τους στην "Ομάδα των Σοφών", η οποία έχει συγκληθεί από τον κ. 
Giuliano Amato για να εξετάσει πιθανές διεξόδους από την παρούσα κατάσταση όσον 
αφορά τα συνταγματικά θέματα.

Η λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση τροπολογιών στο σχέδιο γνωμοδότησης του 
κ. Riccardo Ventre σχετικά με την σεβασμό του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
στις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής παρατείνεται έως την Τετάρτη 18 
Οκτωβρίου, ώρα 12 μεσημβρινή.

Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Επιτροπή σκοπεύει να εκπονήσει μελέτη σχετικά με το 
κόστος που σχετίζεται με την έλλειψη συντάγματος.

Ο πρόεδρος ενημερώνει ότι αντιπροσωπία της επιτροπής υπό την αντιπρόεδρο 
Kaufmann και με συμμετοχή των βουλευτών Corbett και Protasiewicz θα μεταβεί στο 
Vilnius στις 9 και 10 Οκτωβρίου. Η αντιπροσωπία θα συναντήσει τον Πρόεδρο και 
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τον Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Seimas), τα 
μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Seimas, καθώς επίσης και τον 
Υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας Λιθουανίας και θα συμμετάσχει σε εκδήλωση 
με οργανώσεις νέων.

Επί των ως άνω θεμάτων λαμβάνουν τον λόγο εκτός από τον πρόεδρο και οι 
βουλευτές Íñigo Méndez de Vigo, Andrew Duff, Carlos Carnero González, Johannes
Voggenhuber και Pervenche Berès.

3. Ορισμός εισηγητών και συντακτών γνωμοδότησης - απόφαση για την 
ακολουθητέα διαδικασία

Ο πρόεδρος γνωστοποιεί τις συστάσεις των συντονιστών της 26ης Σεπτεμβρίου όσον 
αφορά τον ορισμό εισηγητών και συντακτών γνωμοδότησης:

− Για την έκθεση με θέμα τις θεσμικές πτυχές της δυνατότητας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να ενσωματώνει νέα κράτη μέλη εισηγητής ορίζεται ο Alexander Stubb (6 
μονάδες)·

− Για την έκθεση με θέμα τις προτάσεις τροποποίησης του καθεστώτος του 
διαμεσολαβητή εισηγητής ορίζεται ο Ignasi Guardans Cambó (2 μονάδες)·

− Για την έκθεση με θέμα την προσαρμογή του Κανονισμού στη νέα ρύθμιση επί 
θεμάτων επιτροπολογίας εισηγητής ορίζεται ο Richard Corbett (1 μονάδα)·

− Για την έκθεση με θέμα τον έλεγχο/αναδιατύπωση της μεταβατικής ρύθμισης του 
άρθρου 139 του Κανονισμού εισηγητής ορίζεται ο Ingo Friedrich (1 μονάδα)·

− Για την έκθεση με θέμα την τροποποίηση της διαδικασίας ενισχυμένης 
συνεργασίας μεταξύ επιτροπών και για την εξέταση άλλων διατάξεων του 
Κανονισμού εισηγητής ορίζεται ο Richard Corbett (1 μονάδα)·

− Για τη γνωμοδότηση στην έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας με θέμα την 50ετία της Συνθήκης ΕΥΡΑΤΟΜ συντάκτης ορίζεται ο 
Johannes Voggenhuber (1 μονάδα)

Ο πρόεδρος πληροφορεί ότι η εξέταση της αίτησης των βουλευτών Alain Hutchinson
και Martin Schulz για την θέσπιση ειδικών κυρώσεων σε περίπτωση όπου οι δηλώσεις 
βουλευτή προσβάλλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα περατώνεται χωρίς έκθεση, διότι οι 
μεταρρυθμίσεις λόγω της έκθεσης Gérard Onesta σχετικά με τις μεταβολές που 
επέρχονται στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως εκ του ορισμού 
κανόνων συμπεριφοράς για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνουν 
όλες τις απαραίτητες δυνατότητες επιβολής κυρώσεων. Οι αιτούντες ενημερώνονται 
κατάλληλα.

Επειδή δεν εγείρονται ενστάσεις, ο πρόεδρος συμπεραίνει τη συγκατάθεση της 
επιτροπής.
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4. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις:

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2006, ώρα 3 μ.μ. έως 6.30 μ.μ., Βρυξέλες
Τρίτη 21 Μαρτίου 2006, ώρα 9 π.μ. έως 10.45 π.μ., Βρυξέλες

Δευτέρα 3 Ιουλίου 2006, ώρα 7 μ.μ. έως 8.30 μ.μ., Στρασβούργο

Τρίτη 11 Ιουλίου 2006, ώρα 3 μ.μ.έως 6.30 μ.μ., Βρυξέλες
Τετάρτη 12 Ιουλίου 2006, ώρα 9 π.μ. έως 12.30 μεσημβρινή, Βρυξέλες

Δεν εγείρονται ενστάσεις. Τα πρακτικά θεωρούνται εγκριθέντα.

5. Προετοιμασία της 50ης επετείου της Συνθήκης της Ρώμης

Η επιτροπή συζητεί τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την 50η επέτειο από την 
υπογραφή της Συνθήκης ΕΟΚ στην Ρώμη, καθώς επίσης και τους στόχους και την 
αναμενόμενη σημασία της πανηγυρικής διακήρυξης με την ευκαιρία αυτή.

Στην εκτενή ανταλλαγή απόψεων εκτός από τον πρόεδρο συμμετέχουν οι βουλευτές
Bronisław Geremek, Pervenche Berès, Johannes Voggenhuber, Carlos Carnero
González, Riccardo Ventre, György Schöpflin, Richard Corbett, Andrew Duff, 
Pasqualina Napoletano και Íñigo Méndez de Vigo.

Γενικής υποστήριξης τυγχάνει η γνώμη τα τρία θεσμικά όργανα να απευθύνουν κοινή 
διακήρυξη στους πολίτες. Αυτή πρέπει να είναι σύντομη και κατανοητή, να τονίζει 
την επιτυχία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και να αναφέρει ρητά τα κίνητρα της 
επιθυμίας για μια ευρωπαϊκή κοινή διάσταση.

Περαιτέρω συζήτηση σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα θα διεξαχθεί την προσεχή 
συνεδρίαση. 

6. Οι θεσμικές πτυχές την δυνατότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενσωματώνει 
νέα κράτη μέλη

Εισηγητής: Alexander Stubb

Ο εισηγητής εκθέτει προφορικά τα υπάρχοντα προβλήματα και το ευρύτερο πλαίσιο 
τους, καθώς επίσης και τα κίνητρα που διέπουν το σχέδιο έκθεσής του· θέτει διάφορα 
ερωτήματα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα και με το περιεχόμενο της έκθεσης.

Κατά την ανταλλαγή απόψεων τον λόγο λαμβάνουν εκτός από τον πρόεδρο και τον 
εισηγητή οι βουλευτές Carlos Carnero González, Andrew Duff, Pasqualina
Napoletano, Richard Corbett, Johannes Voggenhuber, Παναγιώτης Δημητρίου και
Íñigo Méndez de Vigo. 

Ο εισηγητής απαντά σε ερωτήσεις και συνοψίζει τις βασικές σκέψεις της συζήτησης. 
Σκοπεύει να παρουσιάσει την έκθεση του στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου τον 
Δεκέμβριο και για τον λόγο αυτό η επιτροπή θα εξετάσει το σχέδιο έκθεσης σε 
έκτακτη συνεδρίαση. Στη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης θα οριστούν επίσης τα 
προσεχή σημεία του χρονοδιαγράμματος για περαιτέρω εργασία επί του σχεδίου 
έκθεσης. 
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O κ. Jo Leinen αποχωρεί μετά την εξέταση του παρόντος σημείου της ημερήσιας 
διάταξης στις 5.55 μ.μ.. Την προεδρία αναλαμβάνει ο πρώτος αντιπρόεδρος κ. 
Johannes Voggenhuber.

7. Απλοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας
Εισηγήτρια: Marie-Line Reynaud (PSE)

Η εισηγήτρια αναλύει τα έγγραφα εργασίας που έχει εκπονήσει και παρουσιάζει τις 
αιτίες, τις κατευθυντήριες γραμμές και τους στόχους της έκθεσης της όπως και τις 
μεθόδους εργασίας που ακολούθησε. Θέτει πληθώρα εναλλακτικών δυνατοτήτων 
προς συζήτηση.

Εκτός από την εισηγήτρια και τον πρόεδρο τον λόγο λαμβάνουν οι βουλευτές Richard 
Corbett, Ingo Friedrich και Andrew Duff.

Η εισηγήτρια συνοψίζει την συζήτηση. 

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 6.25 μ.μ. και επαναλαμβάνεται την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου
2006, ώρα 9,15 π.μ. υπό την προεδρία του Jo Leinen.

8. Λευκή βίβλος για μια ευρωπαϊκή πολιτική της επικοινωνίας

Συντάκτης γνωμοδότησης: Gérard Onesta (Verts/ALE)

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης παρουσιάζει προφορικά τις κατατεθείσες 
τροπολογίες..

Εκτός από τον πρόεδρο και τον συντάκτη γνωμοδότησης επί του θέματος 
τοποθετούνται οι βουλευτές Reinhard Rack, Richard Corbett, Johannes Voggenhuber, 
Andrew Duff και Maria da Assunção Esteves. 

Η επιτροπή διεξάγει ψηφοφορία για τις τροπολογίες και το σχέδιο γνωμοδότησης. Το 
σχέδιο γνωμοδότησης εγκρίνεται με τις τροπολογίες 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18, 19 (πρώτο μέρος),20, 21, 22 και 24 με 17 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 1 αποχή. 
Απορρίπτονται οι τροπολογίες 1, 3, 9, 16, 19 (δεύτερο μέρος) και 24. Οι τροπολογίες
2 και 6 αποσύρονται.

9. Αναθεώρηση του Κανονισμού ΕΚ

9.1. Τροποποίηση του άρθρου 139

Εισηγητής: Ingo Friedrich

Ο εισηγητής αναφέρεται στην παρούσα κατάσταση και τις συνέπειες από τον 
αυξανόμενο αριθμό των επίσημων γλωσσών, και προτείνει δυνατές λύσεις.

Εκτός από τον εισηγητή στο συγκεκριμένο θέμα λαμβάνουν τον λόγο οι βουλευτές
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Ignasi Guardans Cambó, Johannes Voggenhuber, Richard Corbett και Carlos Carnero
González. Τον λόγο λαμβάνει επίσης, με συναίνεση της επιτροπής, η βουλευτής
Bairbre de Brún.

Το σχέδιο έκθεσης θα εξετασθεί κατά την προσεχή συνεδρίαση.

9.2. Ερμηνεία του άρθρου 191.5

Κατόπιν αίτησης του συντονιστή της ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ Íñigo Méndez de Vigo η 
συζήτηση επί του συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης μετατίθεται στην 
προσεχή συνεδρίαση. 

9.3. Τροποποίηση του κανονισμού κατόπιν της απόφασης του Συμβουλίου της 17ης 
Ιουλίου 2006 για τις διαδικασίες εφαρμογής των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της 
Επιτροπής (επιτροπολογία)

Εισηγητής: Richard Corbett

Ο εισηγητής παρουσιάζει τις κύριες γραμμές της έκθεσής του.

Καθώς δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, ο πρόεδρος κοινοποιεί το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα εργασιών για το σχέδιο έκθεσης:

- Παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης σε ειδική συνεδρίαση της επιτροπής τη 
Δευτέρα 23 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο.

- Λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση τροπολογιών: Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, 
ώρα 12 μεσημβρινή

- Διεξαγωγή ψηφοφορίας σε ειδική συνεδρίαση της επιτροπής στις 13 
Νοεμβρίου ή στην τακτική συνεδρίαση στις 23 Νοεμβρίου.

9.4. Τροποποίηση των άρθρων 46 και 47
Εισηγητής: Richard Corbett

Ο πρόεδρος ομιλεί για το ευρύτερο πλαίσιο και την παρούσα κατάσταση. Ο εισηγητής 
παρουσιάζει τα υπάρχοντα προβλήματα. για τα οποία και έχει την πρόθεση να 
αναζητήσει δυνατές λύσεις.

Επί του θέματος λαμβάνουν τον λόγο εκτός από τον πρόεδρο και οι βουλευτές Ignasi 
Guardans Cambó και Andrew Duff.

10. Διάφορα

Γίνεται μνεία των προπαρασκευαστικών εργασιών για τις ακροάσεις των 
νεοορισθέντων Επιτρόπων. Στην ανταλλαγή απόψεων λαμβάνουν τον λόγο εκτός από 
τον πρόεδρο και οι βουλευτές Andrew Duff και Richard Corbett. Αποφασίζεται το 
συγκεκριμένο ζήτημα να συζητηθεί εκ νέου σε συνεδρίαση των συντονιστών.
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11. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης

Τακτική συνεδρίαση:
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2006, ώρα 3 μ.μ. έως 6.30 μ.μ., Βρυξέλλες
Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2006, ώρα 9 π.μ. έως 12.30 μεσημβρινή, Βρυξέλλες

Έκτακτες συνεδριάσεις:
Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2006, ώρα 7 μ.μ. έως 10 μ.μ., Στρασβούργο
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2006, ώρα 7 μ.μ. έως 10.30 μ.μ., Στρασβούργο

Η συνεδρίαση λήγει στις 11.05 π.μ.
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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
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