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NOTULEN
Vergadering van 4 oktober 2006, 15.00 - 18.30 uur

en 5 oktober 2006, 9.00 - 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op woensdag 4 oktober 2006 om 15.10 uur geopend onder 
voorzitterschap van de heer Jo Leinen, voorzitter.

1. Aanneming ontwerpagenda AFCO_OJ (2006)1004_1v01-00

De agenda wordt aangenomen met de in deze notulen opgenomen wijzigingen.

De leden Íñigo Méndez de Vigo, Richard Corbett en de voorzitter voeren het woord 
over wijzigingen van de agenda.

2. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter feliciteert de leden Íñigo Méndez de Vigo en Jean-Luc Dehaene met hun 
deelname aan de Groep van Wijzen, die door de heer Giuliano Amato is opgezet om 
na te denken over mogelijke oplossingen voor de huidige constitutionele situatie.

De termijn voor de indiening van amendementen op het ontwerp-advies van de heer 
Ventre over inachtneming van de Grondwet in wetgevingsvoorstellen van de 
Commissie wordt opnieuw vastgesteld op woensdag 18 oktober 2006, om 12.00.

De voorzitter deelt mee dat de Commissie voornemens is een onderzoek uit te voeren 
naar de kosten van het niet doorgaan van de Grondwet.

Hij deelt voorts mee dat een delegatie van de commissie onder leiding van mevrouw 
Kaufmann, ondervoorzitter, en met deelname van de leden Corbett en Protasiewicz op 
9 en 10 oktober Vilnius zal bezoeken. De delegatie zal ontmoetingen hebben met de 
voorzitter en de vice-voorzitter van de Seimas, het parlement van Litouwen, met leden 
van de Seimas en met de minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen. Ook zal zij 
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deelnemen aan een conferentie met jongerenorganisaties.

Het woord wordt gevoerd door de voorzitter en de leden Íñigo Méndez de Vigo, 
Andrew Duff, Carlos Carnero González, Johannes Voggenhuber en Pervenche Berès.

3. Benoeming van rapporteurs en rapporteurs voor advies - Besluit over de te 
volgen procedure

De voorzitter stelt de leden op de hoogte van de volgende aanbevelingen voor 
benoemingen van de coördinatoren van 26 september:

− Alexander Stubb, als rapporteur voor het verslag over de institutionele aspecten 
van het vermogen van de Unie om nieuwe lidstaten te integreren (6 punten);

− Ignasi Guardans Cambó, als rapporteur voor het verslag over de voorstellen voor 
wijziging van het Statuut van de Europese Ombudsman (2 punten);

− Richard Corbett, als rapporteur voor het verslag over de aanpassing van het 
Reglement aan de nieuwe regels op het gebied van de comitologie (1 punt);

− Ingo Friedrich, als rapporteur voor het verslag over toetsing/herziening van de 
overgangsregeling van artikel 139 van het Reglement (1 punt);

− Richard Corbett, als rapporteur voor het verslag over wijziging van de procedure 
voor versterkte samenwerking tussen commissies en toetsing van andere 
bepalingen van het Reglement (1 punt);

− Johannes Voggenhuber, als rapporteur voor advies voor het verslag van ITRE over 
50 jaar Euratom-Verdrag (1 punt).

De voorzitter deelt mee dat de behandeling van de motie van de leden Alain 
Hutchinson en Martin Schulz met betrekking tot het invoeren van bijzondere sancties 
in het geval van mensenrechtenschendende uitspraken van leden zonder verslag wordt 
afgesloten, omdat de hervormingen in het verslag van Gérard Onesta over de 
wijzigingen van het Reglement met betrekking tot het gedragsregels voor leden van 
het EP voorzien in alle noodzakelijke sancties. De indieners zullen van dit besluit op 
de hoogte worden gebracht.

Aangezien er geen bezwaar wordt gemaakt, stelt de voorzitter vast dat de commissie 
hiermee akkoord gaat.

4. Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van:

maandag 20 maart 2006, 15.00 - 18.30 uur, Brussel
dinsdag 21 maart 2006, 9.00 - 10.45 uur, Brussel

maandag 3 juli 2006, 19.00 - 20.30 uur, Straatsburg
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dinsdag 11 juli 2006, 15.00 - 18.30 uur, Brussel
woensdag 12 juli 2006, 9.00 - 12.30 uur, Brussel

Er worden geen bezwaren gemaakt. De notulen worden derhalve geacht te zijn 
goedgekeurd.

5. Voorbereidingen voor de vijftigste verjaardag van het Verdrag van Rome

De commissie discussieert over de voorbereidende maatregelen voor de 50-ste 
verjaardag van de ondertekening van het EEG-Verdrag in Rome, alsook over de 
doelen en de betekenis van de feestelijke verklaring in verband hiermee.

Het woord wordt gevoerd door de voorzitter en de leden Bronisław Geremek, 
Pervenche Berès, Johannes Voggenhuber, Carlos Carnero González, Riccardo Ventre, 
György Schöpflin, Richard Corbett, Andrew Duff, Pasqualina Napoletano en Íñigo 
Méndez de Vigo.

Het voorstel om een gemeenschappelijke verklaring van de drie instellingen aan de 
burger te richten vindt algemene bijval. Deze verklaring dient kort en begrijpelijk te 
zijn, de successen van het Europese project te benadrukken en de redenen te 
benoemen voor het verlangen naar Europese gemeenschappelijkheid.

In de volgende vergadering zal verder over dit thema worden gesproken.

6. De institutionele aspecten van het vermogen van de Europese Unie om nieuwe 
lidstaten te integreren

Rapporteur:  Alexander Stubb

De rapporteur licht de problemen, de context en zijn motieven bij de opstelling van 
zijn ontwerp-verslag toe en stelt vragen in verband met het thema en de inhoud van het 
verslag.

Aan de gedachtenwisseling wordt deelgenomen door de voorzitter, de rapporteur en de 
leden Carlos Carnero González, Andrew Duff, Pasqualina Napoletano, Richard 
Corbett, Johannes Voggenhuber, Panayiotis Demetriou en Íñigo Méndez de Vigo.

De rapporteur gaat in op enkele elementen van de gedachtewisseling en vat de 
hoofdpunten samen. Hij is voornemens het verslag in te dienen voor de plenaire 
vergadering van december. De commissie moet het verslag derhalve in een 
buitengewone vergadering behandelen. Tijdens deze vergadering worden ook de 
volgende punten van het tijdschema voor de verdere werkzaamheden aan het ontwerp 
vastgesteld.

Na de behandeling van dit agendapunt (om 17.55 uur) verlaat de heer Jo Leinen de 
vergadering. Het voorzitterschap wordt overgenomen door de heer Voggenhuber, 
eerste ondervoorzitter.
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7. Vereenvoudiging van Gemeenschapswetgeving
Rapporteur:  Marie-Line Reynaud (PSE)

De rapporteur licht haar werkdocument toe en geeft uitleg over de redenen, 
richtsnoeren, doelen en werkmethodes voor haar verslag. Zij stelt verschillende opties 
voor.

Het woord wordt gevoerd door de rapporteur, de fungerend voorzitter en de leden 
Richard Corbett, Ingo Friedrich en Andrew Duff.

De rapporteur vat de discussie samen.

De vergadering wordt om 18.25 uur onderbroken en op donderdag 5 oktober 2006 om 9.15 
uur hervat onder voorzitterschap van de heer Leinen, voorzitter.

8. Witboek inzake een Europees communicatiebeleid

Rapporteur voor advies:  Gérard Onesta (Verts/ALE)

De rapporteur voor advies licht de amendementen mondeling toe.

Het woord wordt gevoerd door de voorzitter, de rapporteur voor advies en de leden 
Reinhard Rack, Richard Corbett, Johannes Voggenhuber, Andrew Duff en Maria da 
Assunção Esteves.

De commissie stemt over de amendementen en het ontwerp-advies. Het ontwerp-
advies wordt met opneming van de amendementen 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18, 19 (eerste deel), 20, 21, 22 en 24 goedgekeurd met 17 stemmen voor en 1 
tegen, bij 1 onthouding. De amendementen 1, 3, 9, 16, 19 (tweede deel) en 23 worden 
verworpen, en de amendementen 2 en 6 worden ingetrokken.

9. Herziening van het Reglement van het Europees Parlement

9.1. Wijziging van artikel 139

Rapporteur:  Ingo Friedrich

De rapporteur stelt de leden op hoogte van de stand van zaken en de gevolgen van het 
toegenomen aantal officiële talen en doet voorstellen voor oplossingen.

Het woord wordt gevoerd door de rapporteur en de leden Ignasi Guardans Cambó, 
Johannes Voggenhuber, Richard Corbett, Carlos Carnero González, alsook, met 
toestemming van de commissie, door Bairbre de Brún.

Het ontwerp-verslag wordt in de volgende vergadering behandeld.
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9.2. Interpretatie van artikel 191, lid 5

Op verzoek van de coördinator van de PPE-DE-Fractie, Íñigo Méndez de Vigo, wordt 
de discussie over dit agendapunt uitgesteld tot de volgende vergadering.

9.3. Wijziging van Besluit 1999/468/EG naar aanleiding van het besluit van de Raad 
van 17 juli 2006 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (comitologie)

Rapporteur:  Richard Corbett

De rapporteur voor advies licht mondeling de hoofdpunten van zijn advies toe.

De voorzitter stelt het volgende tijdschema voor:

- voorlegging van het ontwerp-verslag in een buitengewone vergadering op 
maandag 23 oktober in Straatsburg:

- termijn voor de indiening van amendementen: donderdag 26 oktober, 12.00 
uur;

- stemming in een buitengewone commissievergadering op 13 november of in de 
reguliere vergadering van 23 november.

9.4. Wijziging van de artikelen 46 en 47

Rapporteur:  Richard Corbett

De voorzitter stelt de leden op de hoogte van de context en de stand van zaken.  De 
rapporteur licht de bestaande problemen toe en stelt oplossingen voor.

Het woord wordt gevoerd door de voorzitter en de leden Ignasi Guardans Cambó en 
Andrew Duff.

10. Rondvraag

De voorbereidingstijd voor de hoorzittingen met de nieuwbenoemde Commissarissen 
wordt aan de orde gesteld. Het woord wordt gevoerd door de voorzitter en de leden 
Andrew Duff en Richard Corbett. Besloten wordt deze kwestie in een 
coördinatorenvergadering opnieuw te bespreken.

11. Datum en plaats volgende vergadering

Reguliere vergadering:
woensdag 22 november 2006, 15.00 - 18.30 uur, Brussel
Donderdag 23 november 2006, 9.00 - 12.30 uur, Brussel

Buitengewone vergaderingen:
Maandag 23 oktober 2006, 19.00 - 22.00 uur, Straatsburg
maandag 13 november 2006, 19.00 - 20.30 uur, Straatsburg
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De vergadering wordt om 11.05 uur gesloten.
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