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NOTULEN
Vergadering van 22 januari 2007, 15.00 - 18.30 uur

en 23 januari 2007, 9.00 - 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 22 januari 2007 om 15.10 uur geopend onder 
voorzitterschap van de heer Jo Leinen, voorzitter. 

De voorzitter heet de nieuwe commissieleden uit Bulgarije en Roemenië welkom.

1. Aanneming ontwerpagenda AFCO_OJ(2007)0122_1 v01-00

De agenda wordt aangenomen met de in deze notulen opgenomen wijzigingen.
De leden Íñigo Méndez de Vigo, Marie-Line Raynaud en Alain Lamassoure en de 
voorzitter voeren het woord over wijziging van de agenda. 

2. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter deelt mede dat op 6 februari 2007 een delegatie van de 
Europacommissie van de Zweedse Rijksdag het Europees Parlement in Brussel zal 
bezoeken en voor een gedachtewisseling met leden van de Commissie constitutionele 
zaken bijeen zal komen. De leden die belangstelling voor deze bijeenkomst hebben, 
worden uitgenodigd.

3. Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van:

4 en 5 oktober 2006 in Brussel PV - PE 380.724 v01-00
23 oktober 2006 in Straatsburg PV - PE 380.865 v01-00

13 november 2006 in Straatsburg PV - PE 382.263 v01-00
22 en 23 november 2006 in Brussel PV - PE 382.322 v01-00

11 december 2006 in Straatsburg PV - PE 382.408 v01-00
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Er worden geen bezwaren gemaakt. De notulen worden daarmee als goedgekeurd 
beschouwd.

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

Zoals op de vergadering van 22 november werd besloten, legt de vooorzitter de 
commissie een ontwerp van een schrijven aan de voorzitter van het Europees 
Parlement ter bespreking voor waarin de opvattingen van de Commissie 
constitutionele zaken over de vorm en inhoud van de toekomstige verklaring van 
Berlijn worden weergegeven.

Aan de gedachtewisseling wordt, afgezien van de voorzitter, deelgenomen door de 
leden Voggenhuber, Íñigo Méndez de Vigo, Richard Corbett, Bronisław Geremek en 
Carlos Carnero González.
Besloten wordt, een nieuwe versie van het ontwerp ter goedkeuring aan de 
coördinatoren voor te leggen.

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

AFCO/6/39823 PA - PE 382.347 v01-00
2006/2205(INI) AM - PE 382.598 v01-00

Rapporteur voor advies: Carlos Carnero González (PSE)
Het debat wordt in aanwezigheid van de heer Alain Lamassoure, de rapporteur van de 
Begrotingscommissie, gevoerd.
De rapporteur voor advies en de rapporteur gaan in op de organisatie van de begroting 
en het stelsel van eigen middelen van de Unie, wijzen op bepaalde problemen en 
stellen eventuele oplossingen voor.

Aan de gedachtewisseling wordt, afgezien van de voorzitter, deelgenomen door de 
leden Andrew Duff, Ashley Mote, Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Johannes Voggenhuber en Carlos Carnero González.
De rapporteur en de rapporteur voor advies danken voor de gedachtewisseling en 
geven een samenvatting van de hoofdgedachten van het debat.

6. Regels die op de leden van toepassing zijn in het geval van moeder- of vaderschap

AFCO/6/33556 PR - PE 374.264 v01-00
2006/2025(REG) AM - PE 378.903 v01-00

Rapporteur: Íñigo Méndez de Vigo (PPE-DE)
De voorzitter begroet mevrouw Anna Záborská, voorzitter van de Commissie rechten 
van de vrouw en gendergelijkheid en rapporteur voor het advies inzake het verslag.
De rapporteur geeft een overzicht van de bestaande problemen, herinnert aan de 
hoofdgedachten van de vorige gedachtewisselingen over dit onderwerp en geeft een 
toelichting op het advies van de Commissie juridische zaken. Mevrouw Anna 
Záborská  gaat in op haar advies.
Het woord wordt gevoerd door de leden Richard Corbett, Marie-Line Reynaud en 
Carlos Carnero González.
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De rapporteur geeft een samenvatting van de gedachtewisseling. Er wordt een verdere 
discussie over dit thema aangekondigt.

7. Vereenvoudiging van Gemeenschapswetgeving 

AFCO/6/32180 DT - PE 378.657 v01-00
2005/2238(REG) PR - PE 380.704 v01-00
Rapporteur: Marie-Line Reynaud (PSE)

De rapporteur gaat mondeling in op de grote lijnen van haar verslag en licht de 
voorgestelde amendementen toe. 

Naast de rapporteur en de voorzitter wordt het woord gevoerd door het lid Richard 
Corbett.

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

- Termijn voor de indiening van amendementen: 15 februari 2007, 12.00 uur
- Gedachtewisseling: 28 februari 2007

- Stemming: 20 maart 2007

8. Evaluatie Euratom - 50 jaar Europees kernenergiebeleid

AFCO/6/41315
2006/2230(INI)

Rapporteur voor advies: Johannes Voggenhuber (Verts/ALE)
De rapporteur voor advies voert het woord over zijn opvattingen in verband met de 
betekenis en de toekomst van het Euratom-Verdrag en introduceert de grote lijnen van 
zijn advies.

De voorzitter en de heer Andrew Duff voeren het woord. De rapporteur voor advies 
geeft commentaar op de bijdragen aan de discussie.

De vergadering wordt om 18.15 uur onderbroken en op 23 januari 2007 om 09.10 uur hervat 
onder voorzitterschap van Jo Leinen.

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

AFCO/6/39823 PA - PE 382.347 v01-00
2006/2205(INI) AM - PE 382.598 v01-00
Rapporteur voor advies: Carlos Carnero González (PSE)

De rapporteur voor advies geeft commentaar op de amendementen. De heer Andrew 
Duff geeft een toelichting op de amendementen die hij heeft voorgesteld.

Er wordt gestemd over de amendementen en het ontwerpverslag. De amendementen 2, 
5, 7, 10 en 13 alsmede 1, 3, 4 en 12, gedeeltelijk mondeling of door stemming 
gewijzigd, worden goedgekeurd. De overige amendementen worden verworpen. Het 
ontwerpadvies wordt goedgekeurd met 15 stemmen voor en 2 tegen, bij 1 onthouding.
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10. Herziening van de bepalingen van het Reglement inzake de 
verzoekschriftenprocedure

AFCO/6/39859
2006/2209(REG)

Rapporteur: Gérard Onesta (Verts/ALE))
De rapporteur gaat in op de context en de wijze waarop de verzoekschriftenprocedure 
thans functioneert, identificeert bepaalde problemen en stelt eventuele oplossingen 
voor.

Aan de gedachtewisseling wordt deelgenomen door de voorzitter en de leden 
Genowefa Grabowska, Andrew Duff, Íñigo Méndez de Vigo, Carlos Carnero 
González, Alexander Stubb, Richard Corbett, Adrian Severin en Panayiotis 
Demetriou.

De rapporteur geeft een samenvatting van de grondgedachten van het debat en 
reageert op enkele bijdragen aan de discussie. 

Besloten wordt, de discussie in aanwezigheid van de voorzitter van de Commissie 
verzoekschriften en de rapporteur voor het advies inzake het verslag voort te zetten.

De vergadering wordt om 10.15 uur 30 minuten onderbroken. Om 10.40 uur wordt de 
vergadering door voorzitter Jo Leinen voortgezet.

11. Ontmoeting met de heer Frank Walter Steinmeier, minister van Buitenlandse 
Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland, fungerend voorzitter van de Raad.

AFCO/6/44076
De voorzitter begroet de heer Frank-Walter Steinmeier, minister van buitenlandse 
zaken van de Duitse Bondsrepubliek en fungerend voorzitter van de Raad, en stelt 
enkele discussiethema's voor.

De heer Steinmeier vindt het noodzakelijk het essentiële uit het grondwettelijk 
Verdrag als basis voor de hervorming van de Unie te behouden en geeft een 
toelichting op de plannen van het Duitse voorzitterschap van de Raad voor de 
voortzetting van het proces dat tot een grondwet moet leiden. Het tijdschema en de 
geselecteerde werkwijze ter verwezenlijking van deze plannen en ook voor de 
verwachte verklaring van Berlijn ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de 
ondertekening van het EEG-Verdrag van Rome worden besproken.
Aan de gedachtewisseling neemt de voorzitter deel en de leden Ingo Friedrich, Carlos 
Carnero González, Andrew Duff, Monica Frassoni, Alexander Stubb, Richard Corbett, 
Bronisław Geremek, Johannes Voggenhuber, Genowefa Grabowska, Gérard Onesta, 
James Hugh Allister en Adrian Severin. 
De heer Steinmeier gaat in op hetgeen gezegd is.

12. Rondvraag

Geen opmerkingen.
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13. Datum en plaats volgende vergadering

Woensdag 28 februari 2007, 15.00 - 18.30 uur, Brussel
Donderdag 1 maart 2007, 9.00 - 12.30 uur, Brussel

De vergadering wordt om 12.20 uur gesloten.
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