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Alkotmányügyi Bizottság
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JEGYZŐKÖNYV
a 2006. október 4-én, 15.00 és 18.30 között,

valamint a 2006. október 5-én, 9.00 és 12.30 között tartott ülésről
BRÜSSZEL

Az ülést 2006. október 4-én, szerdán 15 óra 10 perckor Jo Leinen (elnök) elnökletével nyitják 
meg.

1. A napirendtervezet elfogadása AFCO_OJ (2006)1004_1v01-00

A napirendet az e jegyzőkönyv szerinti módosításokkal elfogadják.

A napirend módosításaihoz az elnök mellett Íñigo Méndez de Vigo és Richard Corbett 
képviselők is felszólaltak.

2. Az elnök közleményei

Az elnök gratulál Íñigo Méndez de Vigo és Jean-Luc Dehaene képviselőknek a 
Bölcsek Tanácsában való részvételükhöz, amelyet Giuliano Amato úr a jelenlegi 
alkotmányügyi helyzetből való lehetséges kiútról folytatandó közös gondolkodás 
céljából hívott össze.

Riccardo Ventre úrnak az alapjogi chartának a Bizottság jogalkotási javaslataiban való 
tiszteletben tartásáról szóló véleménytervezetéhez a módosítások előterjesztésének 
határidejét október 18., 12.00 órára hosszabbították meg.

Az elnök tájékoztatja a bizottságot arról, hogy a Bizottság tanulmányt kíván 
kidolgozni az alkotmányozás sikertelenségének következményeiről.

Az elnök tájékoztatja a bizottságot, hogy október 9–10-én Kaufmann alelnök 
vezetésével és Corbett, valamint Protasiewicz képviselők részvételével bizottsági 
küldöttség utazik Vilniusba. A küldöttség találkozik a litván parlament, a Seimas 
elnökével és alelnökével, a Seimas európai ügyekkel foglalkozó bizottságának 
tagjaival, valamint a litván külügyminiszterrel, és részt vesz egy ifjúsági 



PE 380.724v01-00 2/8 PV\636484HU.doc
külső fordítás

HU

szervezetekkel tartott konferencián is.

Az említett pontokhoz az elnökön kívül Íñigo Méndez de Vigo, Andrew Duff, Carlos 
Carnero González, Johannes Voggenhuber és Pervenche Berès képviselők is 
hozzászólnak.

3. Jelentések és vélemények előadóinak kinevezése – határozat az alkalmazandó 
eljárásokról 

Az elnök ismerteti a koordinátorok szeptember 26-i ajánlásait a jelentések és 
vélemények előadóinak kinevezésével kapcsolatban:

− Alexander Stubb kinevezése az Európai Unió új tagállamok befogadására való 
képességének intézményi szempontjairól szóló jelentés előadójává (6 pont);

− Ignasi Guardans Cambó kinevezése az ombudsman státuszának módosítási 
javaslatáról szóló jelentéshez (2 pont);

− Richard Corbett kinevezése az Eljárási Szabályzatnak a komitológiai 
újraszabályzáshoz történő hozzáigazításról szóló jelentés előadójává (1 pont);

− Ingo Friedrich kinevezése az Eljárási Szabályzat 139. cikke átmeneti 
rendelkezésének felülvizsgálatáról/újrafogalmazásáról szóló jelentés előadójává (1 
Punkt);

− Richard Corbett kinevezése a bizottságok közötti szorosabb együttműködés 
módosításától és az Eljárási Szabályzat más rendelkezéseinek felülvizsgálatáról 
szóló jelentés előadójává (1 pont);

− Johannes Voggenhuber kinevezése az ITRE-bizottságnak az Euratom-Szerződés 
50 évéről szóló jelentésével kapcsolatos vélemény előadójává (1 pont).

Az elnök tájékozatja a bizottságot arról, hogy az Alain Hutchinson és Martin Schulz 
képviselők által benyújtott, a képviselők emberi jogokat sértő kijelentései esetén 
bevezetendő különleges szankciókra irányuló kérelem vizsgálata jelentés nélkül zárult 
le, mivel a Gérard Onesta által előterjesztett, az Európai Parlament Eljárási 
Szabályzatának a képviselők magatartási kódexe tekintetében történő módosításáról 
szóló jelentésen alapuló reformok már minden szükséges szankcionálási lehetőséget 
tartalmaznak. A kérelmet benyújtó képviselőket ennek megfelelően értesítik.

Mivel senki sem emel kifogást, az elnök megállapítja a bizottság egyetértését.

4. A következő ülések jegyzőkönyveinek elfogadása:

2006. március 20. hétfő, 15.00 és 18.30 között, Brüsszel
2006. március 21. kedd, 9.00 és 10.45 között, Brüsszel

2006. július 3. hétfő, 19.00 és 20.30 között, Strasbourg
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2006. július 11. kedd, 15.00 és 18.30 között, Brüsszel
2006. július 12. szerda, 9.00 és 12.30 között, Brüsszel

Mivel senki sem emel kifogást, a jegyzőkönyveket jóváhagyják.

5. A Római Szerződés 50. évfordulójának előkészítése

A bizottság tárgyal az EGK-Szerződés római aláírásának 50. évfordulójának 
előkészületeiről, valamint az ebből az alkalomból tett ünnepi nyilatkozat céljairól és 
annak jelentőségéről.

A részletes eszmecserén az elnök mellett Bronisław Geremek, Pervenche Berès, 
Johannes Voggenhuber, Carlos Carnero González, Riccardo Ventre, Schöpflin 
György, Richard Corbett, Andrew Duff, Pasqualina Napoletano és Íñigo Méndez de 
Vigo képviselők is részt vesznek.

A három intézmény által a polgárokhoz intézett közös nyilatkozat tekintetében 
általános volt az egyetértés. Ennek rövidnek és érthetőnek kell lennie, ki kell emelnie 
az európai projekt sikerét, és meg kell neveznie az európai közösség iránti vágy 
indítóokait.

A téma további megvitatását a következő ülésen folytatják. 

6. Az Európai Unió új tagállamok felvételére való képességének intézményi 
aspektusai

Előadó: Alexander Stubb

Az előadó szóban felvázolja a meglévő problémákat és azok hátterét, valamint 
ismerteti indítóokait a jelentéstervezeten végzett munkában, és több kérdést is feltesz a 
témával és a jelentés tartalmával kapcsolatban.

Az eszmecserén az elnökön és a jelentés előadóján kívül Carlos Carnero González, 
Andrew Duff, Pasqualina Napoletano, Richard Corbett, Johannes Voggenhuber, 
Panayiotis Demetriou és Íñigo Méndez de Vigo képviselők is részt vesznek.

A jelentés előadója válaszol a hozzászólásokra, és összefoglalja a hozzászólások 
alapgondolatait. A jelentést a decemberi plenáris ülésen kívánja a Parlament elé 
terjeszteni, ezért a bizottság egy rendkívüli ülésen fogja megvizsgálni a 
jelentéstervezetet. Ezen az ülésen állapítják meg az ütemterv további pontjait a 
jelentéstervezet további munkálatai céljából.

E napirendi pontot követően (17 óra 55 perckor) Jo Leinen úr elhagyja az ülést. Az 
elnökletet az első alelnök, Johannes Voggenhuber veszi át. 

7. A közösségi jogalkotás egyszerűsítése
Előadó: Marie-Line Reynaud (PSE)

Az előadó bemutatja munkadokumentumát, és előadja jelentésének okait, 
iránymutatásait és céljait, valamint a munkamódszereket. Több lehetőséget is vitára 



PE 380.724v01-00 4/8 PV\636484HU.doc
külső fordítás

HU

bocsát.

Az előadó és az eljáró elnök mellett Richard Corbett, Ingo Friedrich és Andrew Duff 
képviselők is felszólalnak.

Az előadó összefoglalja a vitát. 

Az ülést 18.25-kor berekesztik. Az ülést 2006. október 5-én, csütörtökön 9.15-kor Jo Leinen 
elnökletével újra megnyitják.

8. Fehér könyv az európai kommunikációs politikáról

A vélemény előadója: Gérard Onesta (Verts/ALE)

A vélemény előadója szóban vázolja a módosítási javaslatokat.

Az elnök és a vélemény előadója mellett Reinhard Rack, Richard Corbett, Johannes 
Voggenhuber, Andrew Duff és Maria da Assunção Esteves képviselők is felszólalnak.

A bizottság szavaz a módosításokról és a véleménytervezetről. A véleménytervezetet a 
4., 5., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 19. (első rész), 20., 21., 22. és 24. 
módosításokkal 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadják. Az 
1., 3., 9., 16., 19. (második rész) és a 23. módosítást elvetetik, a 2. és 6. módosítást 
visszavonják. 

9. Az EP Eljárási Szabályzatának felülvizsgálata

9.1. A 139. cikk módosítása

Előadó: Ingo Friedrich

Az előadó felvázolja a jelenlegi helyzetet és a hivatalos nyelvek növekvő számából 
adódó következtetéseket, és lehetséges megoldásokat javasol.

Ehhez a ponthoz az előadó mellett Ignasi Guardans Cambó, Johannes Voggenhuber, 
Richard Corbett és Carlos Carnero González képviselők is felszólalnak. A bizottság 
hozzájárulásával Bairbre de Brún képviselő is felszólal.

A jelentéstervezetet a következő ülésen vizsgálják meg. 

9.2. A 191. cikk (5) bekezdésének értelmezése

Az EVP-ED képviselőcsoport koordinátorának, Íñigo Méndez de Vigo kérésére a 
napirendi pont megvitatását a következő ülésre halasztják. 
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9.3. A Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárásokról (komitológia) szóló, 2006. július 17-i tanácsi határozatot követő 
rendelet módosítása

Előadó: Richard Corbett

Az előadó szóban bemutatja jelentése iránymutatásait.

Mivel nincs felszólalás, az elnök a következő ütemtervet ismerteti a jelentéstervezettel 
kapcsolatos munkálatokhoz:

- A jelentéstervezet benyújtása a bizottság rendkívüli ülésén október 23-án, 
hétfőn Strasbourgban

- A módosítások előterjesztésének a határideje: október 26. csütörtök, 12.00 óra

- Szavazás a bizottság rendkívüli ülésén november 13-án vagy a rendes ülésen 
november 23-án.

9.4. A 46. és 47. cikk módosítása

Előadó: Richard Corbett

Az előadó felvázolja a hátteret és a jelenlegi helyzetet. Az előadó szóban felvázolja a 
meglévő problémákat, amelyekre megoldásokat kíván keresni.

A témához az elnök mellett Ignasi Guardans Cambó és Andrew Duff képviselők is 
felszólalnak.

10. Egyéb

Megemlítik az újonnan kinevezett biztosok meghallgatásával kapcsolatos 
előkészületeket. Az eszmecserén az elnökön kívül Andrew Duff és Richard Corbett 
képviselők vesznek részt. Döntenek arról, hogy a kérdést a koordinátorok egyik ülésén 
ismét megvitatják.

11. A következő ülés időpontja és helye

Rendes ülés:
2006, november 22. szerda, 15.00 és 18.30 között, Brüsszel
2006. november 23. csütörtök, 09.00 és 12.30 között, Brüsszel

Rendkívüli ülések:
2006. október 23., 19.00 és 22.00 között, Strasbourg
2006. november 13. hétfő, 19.00 és 20.30 között, Strasbourg

Az ülést 11 óra 5 perckor berekesztik.
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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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Assistenter

van der Elst

* (P) = Presidente/Predseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Vicepresidente/Místopredseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/Vice-Chair(wo)man/ 
Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Miembro/Clen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Tag/képviselõ/Membru/ 
Lid/Członek/Membro/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Funcionario/Úredník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/Ierēdnis/ 
Pareigunas/Tisztviselõ/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


