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Utskottet för konstitutionella frågor
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PROTOKOLL
från sammanträdet den 22 november 2006 kl. 14.30–18.00

och den 23 november 2006 kl. 9.00–12.30
BRYSSEL

Sammanträdet öppnades onsdagen den 22 november 2006 kl. 14.40 med utskottets ordförande
Jo Leinen som ordförande.

1. Sammanträde med Margot Wallström, viceordförande för Europeiska 
kommissionen med ansvar för konstitutionella frågor

AFCO/6/35118

Ordföranden hälsade Margot Wallström, viceordförande för Europeiska 
kommissionen med ansvar för konstitutionella frågor, välkommen och föreslog några 
ämnen för diskussion.

I enlighet med ett uppdrag från parlamentet lade Margot Wallström, i form av ett 
arbetsdokument från kommissionen, för utskottet fram en undersökning om 
kostnaderna av att EU inte har en konstitution och redogjorde för den.

Margot Wallström informerade om kommissionens planer beträffande förklaringen 
med anledning av 50-årsdagen av Romfördraget samt om utvärderingen av plan D.

Utöver ordföranden uttalade sig följande i diskussionen om denna fråga: Georgios 
Papastamkos, Stavros Lambrinidis, Jens-Peter Bonde, Ashley Mote, Richard Corbett, 
Borut Pahor, Panayiotis Demetriou, Pervenche Berès, Andrew Duff, Íñigo Méndez de 
Vigo och Sylvia-Yvonne Kaufmann. 

Margot Wallström besvarade inläggen.

2. Godkännande av föredragningslistan AFCO_OJ(2006)1122_1v01-00

I samförstånd med föredraganden, Íñigo Méndez de Vigo, uppskjöts 
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föredragningslistans punkt ”Betänkande om regler som gäller för ledamöterna i 
händelse av moderskap eller faderskap” till utskottets nästa sammanträde.

Föredragningslistan godkändes med de ändringar som framgår av detta protokoll.

3. Iakttagande av stadgan om de grundläggande rättigheterna i kommissionens 
lagstiftningsförslag: metod för systematiska och strikta kontroller

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

Föredragande av yttrande: Riccardo Ventre (PPE-DE)

Föredraganden understödde alla ändringsförslag till yttrandet. 

Eftersom ingen av de närvarande önskade göra något ytterligare inlägg avslutades 
denna punkt på föredragningslistan utan diskussion.

4. Ändring av arbetsordningen till följd av rådets beslut av den 17 juli 2006 om 
förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter (”kommittéförfarandet”)

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

Föredragande: Richard Corbett (PSE)

Föredraganden kommenterade ändringsförslagen till sitt betänkande och meddelade att 
han nästa dag före omröstningen skulle lägga fram ett kompromissändringsförslag.

Utöver ordföranden och föredraganden uttalade sig följande i denna fråga: 
Alexander Radwan, Pervenche Berès och Brian Crowley. 

Sammanträdet ajournerades kl. 16.15 och återupptogs torsdagen den 23 november 2006 
kl. 9.10 med Jo Leinen som ordförande.

5. Meddelanden från ordföranden

Carlos Carnero González utnämndes på förslag av PSE-gruppen till föredragande av 
yttrandet till betänkandet om det framtida systemet för egna medel.

Ordföranden meddelade att ett möte planeras äga rum onsdagen den 29 november 
mellan en utskottsdelegation och en delegation från Slovakiens parlament, som 
besöker Europaparlamentet den dagen. 

Ordföranden tillkännagav samordnarnas rekommendationer från kvällen innan:

− Utskottssammanträdet den 20 och 21 december 2006 inställs.

− Vid utfrågningen av Leonard Orban (nominerad kommissionsledamot för 
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flerspråkighet) måndagen den 27 november i kulturutskottet företräds utskottet för 
konstitutionella frågor av ordföranden Jo Leinen, viceordförande Johannes 
Voggenhuber, Andrew Duff och Sylvia-Yvonne Kaufmann, samt en ytterligare 
ledamot från PPE-DE-gruppen respektive PSE-gruppen.

Eftersom inga invändningar framfördes slog ordföranden fast att utskottet gav sitt 
samtycke.

6. Omröstning om förslaget till yttrande över iakttagande av stadgan om de 
grundläggande rättigheterna i kommissionens lagstiftningsförslag: metod för 
systematiska och strikta kontroller

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

Föredragande av yttrande: Riccardo Ventre (PPE-DE)

Förslaget till yttrande togs upp till omröstning.

De båda ändringsförslagen antogs. Förslaget antogs med dessa ändringar med 
11 röster för och 2 röster emot.

7. Omröstning om förslaget till betänkande om ändring av arbetsordningen till 
följd av rådets beslut av den 17 juli 2006 om förfaranden som skall tillämpas vid 
utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter 
(”kommittéförfarandet”)

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

Föredragande: Richard Corbett (PSE)

Föredraganden redogjorde muntligt för sitt kompromissändringsförslag.

Eftersom ingen av de närvarande önskade göra något ytterligare inlägg togs förslaget 
till betänkande upp till omröstning. 

Kompromissändringsförslagen och föredragandens muntliga ändringsförslag antogs. 
Ändringsförslag 7 förkastades. Alla andra ändringsförslag föll bort eller drogs tillbaka. 
Förslaget till betänkande antogs med dessa ändringar med 11 röster för och 2 röster 
emot.

8. Förberedelser inför 50-årsdagen av Romfördraget

AFCO/6/41215

Utskottet diskuterade förberedelserna inför 50-årsdagen av Romfördraget och särskilt 
den förväntade högtidliga förklaringen med anledning av denna.

Utöver ordföranden deltog följande i diskussionen: Andrew Duff, Richard Corbett, 
Gérard Onesta, Ingo Friedrich och Johannes Voggenhuber.
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Det beslutades att utskottet i januari 2007 skulle sända en skrivelse till 
Europaparlamentets nya talman, i vilken utskottet för konstitutionella frågor anger sina 
åsikter beträffande förklaringens form och innehåll.

Efter denna punkt på föredragningslistan lämnade Jo Leinen (kl. 10.10) sammanträdet.
Johannes Voggenhuber övertog ordförandeskapet.

9. Framtiden för EU:s egna medel

AFCO/6/39823
2006/2205(INI)

Föredragande av yttrande: Carlos Carnero González (PSE)

Föredraganden av yttrandet redogjorde muntligt för dagens läge och för befintliga 
problem som han avser att söka möjliga lösningar på. 

Utöver den tjänstgörande ordföranden deltog följande i diskussionen: Andrew Duff 
och Richard Corbett.

Föredraganden av yttrandet sammanfattade de grundidéer som kommit fram under 
diskussionen. 

För arbetet med yttrandet fastställdes följande tidsplan:

– Utdelning av förslaget till yttrande: torsdagen den 20 december 2006.

– Tidsfrist för ändringsförslag: tisdagen den 9 januari 2007 kl. 12.00.
– Diskussion: måndagen den 22 januari 2007.

– Omröstning: tisdagen den 23 januari 2007.

10. Den senaste utvecklingen inom COSAC

AFCO/6/42657

Edward McMillan-Scott, Europaparlamentets vice talman med ansvar för 
förbindelserna med de nationella parlamenten, redogjorde inför utskottet för den 
senaste utvecklingen inom COSAC.

Utöver den tjänstgörande ordföranden deltog följande i diskussionen om denna fråga: 
Andrew Duff och Richard Corbett.

11. Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

12. Tid och plats för nästa sammanträde

Måndagen den 22 januari 2007 kl. 15.00–18.30 i Bryssel
Tisdagen den 23 januari 2007 kl. 9.00–12.30 i Bryssel
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Sammanträdet avslutades kl. 11.20.
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LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ 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/Předsednictví/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/Prezydium/ 
Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Jo Leinen (P), Johannes Voggenhuber (VP), Riccardo Ventre(VP) (1)

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 (1), Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Maria da 
Assunção Esteves, Ingo Friedrich (2), Daniel Hannan, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Íñigo Méndez de Vigo, Borut Pahor, Marie-Line 
Reynaud (2), Sérgio Sousa Pinto (1), Alexander Stubb (2), Bernard Piotr Wojciechowski (1)

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

Pervenche Berès (1), Maria Berger, Stavros Lambrinidis (1), Jules Maaten (2), Ashley Mote, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, 
Jacek Protasiewicz (1), Alexander Radwan (1)

178 (2)

183 (3)

46 (6) (Punto del orden del día/Bod pořadu jednání/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)

Edward McMillan-Scott (2) 10

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

Adrian Severin (1)

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) 22.11.2006
(2) 23.11.2006
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Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

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

Cavallin (SJ) (2)

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

J. Muller (1), J. Nymand-Christensen (1), V. Guerreiro (2), P. Lefevre (2), C. Renard (1), G. Stergiou (1),
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