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NOTULEN
Vergadering van 22 november 2006, 14.30 - 18.00 uur

en 23 november 2006, 9.00 - 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op woensdag 22 november 2006 om 14.40 uur geopend onder 
voorzitterschap van de heer Jo Leinen, voorzitter. 

1. Bijeenkomst met Mevr. Wallström, vice-voorzitter van de Europese Commissie 
belast met de constitutionele vraagstukken

AFCO/6/35118

De voorzitter heet Mevr. Margot Wallström, vice-voorzitter van de Europese 
Commissie belast met de constitutionele vraagstukken welkom en stelt enkele 
discussiepunten voor.

Overeenkomstig een verzoek van het Parlement presenteert Mevr. Wallström in de 
vorm van een werkdocument van de Commissie een onderzoek naar de kosten van het 
ontbreken van een grondwet.

Mevr. Wallström informeert de commissie over de plannen van de Commissie over de 
verklaring betreffende de 50ste verjaardag van de ondertekening van het EEG-verdrag 
van Rome en over de evaluatie van het Plan D.

Sprekers: de voorzitter en de leden Georgios Papastamkos, Stavros Lambrinidis, Jens-
Peter Bonde, Ashley Mote, Richard Corbett, Borut Pahor, Panayiotis Demetriou, 
Pervenche Berès, Andrew Duff, Íñigo Méndez de Vigo en Sylvia-Yvonne Kaufmann. 

Mevrouw Wallström gaat in op hetgeen gezegd is.

2. Aanneming ontwerpagenda AFCO_OJ(2006)1122_1 v01-00

Met instemming van de rapporteur, Iñigo Méndez de Vigo wordt het verslag over de 
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regelingen in verband met moederschap en vaderschap tot de volgende vergadering 
uitgesteld.

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

3. Naleving Handvest van grondrechten in de wetsvoorstellen van de Commissie: 
methode voor stelselmatig en strikt toezicht

AFCO/6/30489 PA - PE371.720v01-00
2005/2169(INI) AM - PE380.687v01-00
COM(2005)0172

Rapporteur voor advies: Riccardo Ventre (PPE-DE)

De rapporteur voor advies aanvaardt alle amendementen op het advies. 

Aangezien niemand nog het woord vraagt, wordt het agendapunt zonder debat 
afgesloten.

4. Wijziging van het Reglement 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)

AFCO/6/39861 PR - PE380.656v01-00
2006/2211(REG) AM - PE380.826v01-00

Rapporteur: Richard Corbett (PSE)

De rapporteur geeft commentaar op de amendementen op zijn verslag en kondigt aan 
dat hij de volgende dag voor de stemming een compromis zal voorstellen.

Sprekers: de voorzitter, de rapporteur en de leden Alexander Radwan, Pervenche 
Berès en Brian Crowley. 

De vergadering wordt om 16.15 uur onderbroken en op donderdag 23 november 2006 om 
9.10 uur hervat onder voorzitterschap van de heer Leinen, voorzitter.

5. Mededelingen van de voorzitter

Carlos Carnero González wordt op voorstel van de PSE-Fractie benoemd tot 
rapporteur voor advies over het verslag inzake het toekomstige stelsel van eigen 
middelen.

De voorzitter deelt mede dat op woensdag 29 november een bijeenkomst plaats heeft 
tussen een delegatie van de commissie en een delegatie van het Slovaakse parlement 
die op die dag een bezoek brengt aan het Europees Parlement. 

De voorzitter stelt de leden in kennis van de aanbevelingen van de coördinatoren:

− De vergadering van 20 en 21 december 2006 wordt geannuleerd;
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− Op de hoorzitting met de aangewezen commissaris voor meertaligheid, de heer 
Leonard Orban op maandag 27 november in de Commissie cultuur en onderwijs 
zal de Commissie constitutionele zaken vertegenwoordigd zijn door voorzitter Jo 
Leinen, ondervoorzitter Johannes Voggenhuber, de leden Andrew Duff en Sylvia-
Yvonne Kaufmann, en telkens een lid van de PPE-DE- en de PSE-Fractie.

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

6. Naleving Handvest van grondrechten in de wetsvoorstellen van de Commissie: 
methode voor stelselmatig en strikt toezicht

AFCO/6/30489 PA - PE371.720v01-00
2005/2169(INI) AM - PE380.687v01-00
COM(2005)0172

Rapporteur voor advies: Riccardo Ventre (PPE-DE)

Het ontwerpadvies wordt in stemming gebracht.

De twee amendementen worden goedgekeurd. De aldus gewijzigde tekst wordt met 11 
stemmen voor en 2 stemmen tegen goedgekeurd.

7. Stemming over het ontwerpverslag betreffende de wijziging van het Reglement 
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)

AFCO/6/39861 PR - PE380.656v01-00
2006/2211(REG) AM - PE380.826v01-00

Rapporteur: Richard Corbett (PSE)

De rapporteur geeft een mondelinge toelichting bij zijn compromisamendement.

Het ontwerpverslag wordt in stemming gebracht. 

De compromisamendementen en het mondelinge amendement van de rapporteur 
worden goedgekeurd. Amendement 7 wordt verworpen. De overige amendementen 
komen te vervallen of worden ingetrokken. De aldus gewijzigde tekst wordt met 11 
stemmen voor en 2 stemmen tegen goedgekeurd.

8. Voorbereiding van de vijftigste verjaardag van het Verdrag van Rome

AFCO/6/41215

De commissie discussieert over de voorbereidende maatregelen voor de 50-ste 
verjaardag van de ondertekening van het EEG-Verdrag in Rome, en in het bijzonder 
de verwachte plechtige verklaring hierover.

Sprekers: de voorzitter en de leden Andrew Duff, Richard Corbett, Gérard Onesta, 
Ingo Friedrich en Johannes Voggenhuber.
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Besloten wordt in januari 2007 een brief te schrijven aan de nieuwe Voorzitter van het 
Europees Parlement waarin wordt herinnerd aan de standpunten van de Commissie 
constitutionele zaken over de vorm en de inhoud van de verklaring.

Na de behandeling van dit agendapunt verlaat de heer Jo Leinen (om 10.10 uur) de 
vergadering. Het voorzitterschap wordt overgenomen door de heer Johannes Voggenhuber.

9. De toekomst van de eigen middelen van de Europese Unie

AFCO/6/39823
2006/2205(INI)

Rapporteur voor advies: Carlos Carnero González (PSE)

De rapporteur voor advies schetst de nieuwste stand van zaken en de problemen 
waarvoor oplossingen moeten worden gezocht. 

Het woord wordt gevoerd door de fungerend voorzitter en de leden Andrew Duff en 
Richard Corbett.

De rapporteur voor advies vat de voornaamste punten van het debat samen. 

Voor het verdere verloop van de werkzaamheden wordt het volgende tijdschema 
afgesproken:

- Verspreiding van het ontwerpadvies: Donderdag 20 december 2006

- Termijn voor de indiening van amendementen: Dinsdag 9 januari 2007, 12.00 uur.
- Gedachtewisseling: Maandag 22 januari 2007.

- Stemming: Dinsdag 23 januari 2007.

10. Recente ontwikkelingen COSAC

AFCO/6/42657

De heer Edward McMillan-Scott, ondervoorzitter van het Europees Parlement, belast 
met de betrekkingen met de nationale parlementen, brengt verslag uit over de jongste 
ontwikkelingen in de COSAC.

Het woord wordt gevoerd door de fungerend voorzitter en de leden Andrew Duff en 
Richard Corbett.

11. Rondvraag

Geen opmerkingen.

12. Datum en plaats volgende vergadering

Maandag 22 januari 2007, 15.00 - 18.30 uur, Brussel
Dinsdag 23 januari 2007 van 9.00 - 12.30 uur, Brussel
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De vergadering wordt om 11.20 uur gesloten.
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