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NOTULEN
Vergadering van 15 juli 2008, 15.15 - 18.30 uur

en 16 juli 2008, 9.00 - 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op dinsdag 15 juli 2008 om 15.20 uur geopend onder voorzitterschap 
van Jo Leinen, voorzitter.

De voorzitter stelt voor een minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis van Bronisław 
Geremek, lid van de commissie, die op 13 juli door een ongeluk om het leven is gekomen.

Behalve de voorzitter voeren de volgende leden het woord ter nagedachtenis van wijlen de 
heer Geremek: Andrew Duff, Íñigo Méndez de Vigo, Genowefa Grabowska, Johannes 
Voggenhuber, Bernard Wojciechowski en Sylvia-Yvonne Kaufmann.

1. Aanneming van de ontwerpagenda OJ - PE 409.538 v01-00

De ontwerpagenda wordt zonder debat aangenomen met de wijzigingen die blijken uit 
deze notulen.

2. Mededelingen van de voorzitter

2.1. Benoeming rapporteur voor advies

Overeenkomstig het besluit van de commissie van 23 juni stelt de PPE-DE-Fractie 
de heer Íñigo Méndez de Vigo voor als rapporteur voor advies inzake het verslag 
van de Commissie buitenlandse zaken over de Mediterrane Unie. 

Het voorstel wordt goedgekeurd.

2.2. Aanbevelingen van de coördinatoren

De coördinatoren hebben op hun vergadering van 9 juli besloten tot de volgende 
aanbevelingen:
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– Hanne Dahl (IND/DEM) wordt voorgesteld als rapporteur voor een verslag 
over de organisatie en werking van het Publicatiebureau van de Europese Unie;

– de PPE-DE-Fractie zal een rapporteur voor advies voorstellen inzake een 
verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
over het Europese burgerschap;

– de commissie zal op 18 september samen met belangenorganisaties een 
workshop over het burgerinitiatief organiseren ter voorbereiding van het 
verslag van Sylvia-Yvonne Kaufmann, in plaats van een gezamenlijke 
conferentie met de Commissie;

– de workshop over de Europese Dienst voor extern optreden, die was gepland 
voor 10 september, wordt uitgesteld.

De commissie stemt met de voorstellen in.

2.3. Het ratificatieproces: stand van zaken

Het vergaderdossier bevat een overzicht van de huidige stand van zaken 
betreffende het ratificatieproces van het Verdrag van Lissabon in de lidstaten.

2.4 De toekomst van de Commissie constitutionele zaken

De Werkgroep parlementaire hervorming is begonnen met een bezinning op de 
structuur en bevoegdheden van de commissies in de volgende zittingsperiode. 
Deze bezinning heeft, wat de Commissie constitutionele zaken betreft, niet alleen 
betrekking op haar bevoegdheden, maar ook op een mogelijke ontbinding ervan. 
De voorzitter verzoekt de leden van de commissie om deze kwesties in hun 
fracties te bespreken en na de vakantie in de commissie van gedachten te wisselen 
over dit onderwerp.

3. Goedkeuring notulen van de vergaderingen van:

19 mei 2008 PV – PE 407.611 v02-00
26-27 mei 2008 PV – PE 407.888 v01-00
3 juni 2008 PV – PE 407.912 v01-00

De notulen worden goedgekeurd.

4. Meertaligheid in de Europese Unie:

AFCO/6/64999

Leonard Orban, Commissaris verantwoordelijk voor de meertaligheid, zet zijn 
gedachten uiteen over het belang van veeltaligheid in de Europese Unie. De 
Commissie zal in september een mededeling over een nieuwe strategie voor 
veeltaligheid indienen.

Behalve de Commissaris en de voorzitter nemen de volgende leden deel aan de 
gedachtewisseling: Jean-Luc Dehaene, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrew Duff, 
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Carlos Carnero González, Bernard Wojciechowski en Genowefa Grabowska.

5. Interpretatie van artikel 182 van het Reglement met betrekking tot de voorzitters 
van subcommissies

AFCO/6/60457 DT - PE 409.417 v01-00
2008/2075(REG)

Rapporteur: Mauro Zani (PSE)

De rapporteur presenteert zijn werkdocument en stelt voor dat de commissie instemt 
met de volgende interpretatie:

'Artikel 182, lid 1, van het Reglement verbiedt de voorzitter van een commissie niet 
om de voorzitters van subcommissies bij het werk van het bureau te betrekken of hun 
toe te staan om debatten voor te zitten over onderwerpen die specifiek te maken 
hebben met de subcommissie in kwestie, mits deze procedure ter behandeling wordt 
voorgelegd aan het volledige bureau en zij de goedkeuring van het bureau krijgt'.

Naast de rapporteur en de voorzitter nemen de volgende leden deel aan de discussie: 
Gérard Onesta, Richard Corbett, Johannes Voggenhuber, Íñigo Méndez de Vigo en 
Andrew Duff. Tijdens de discussie formuleert Íñigo Méndez de Vigo een mondeling 
amendement, dat wordt goedgekeurd. 

De voorzitter brengt de interpretatie als mondeling geamendeerd in stemming, waarna 
deze wordt goedgekeurd met 13 stemmen voor en 1 tegen bij 1 onthouding.

6. Fungerend voorzitterschap van de Raad

AFCO/6/57696

De voorzitter verwelkomt de fungerend voorzitter van de Raad, de heer Bernard 
Kouchner, minister van Buitenlandse Zaken en Europese Aangelegenheden, en de 
heer Jean-Pierre Jouyet, onderminister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse 
Zaken en Europese Aangelegenheden, verantwoordelijk voor Europese 
aangelegenheden. 

De ministers Kouchner en Jouyet brengen de commissie op de hoogte van de plannen 
van het Franse Raadsvoorzitterschap. Minister Kouchner onderstreept dat het 
belangrijk is dat het ratificatieproces van het Verdrag van Lissabon wordt voortgezet.

Behalve de voorzitter nemen de volgende leden deel aan de discussie: Johannes 
Voggenhuber, Brian Crowley, Andrew Duff, Enrique Barón Crespo, Maria da 
Assunção Esteves, Carlos Carnero González, Hanne Dahl en Richard Corbett. 

De vergadering wordt om 18.10 uur geschorst en op woensdag 16 juli 2008 om 9.10 uur 
hervat onder voorzitterschap van Jo Leinen, voorzitter.
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7. Wijziging van artikel 121 van het Reglement

AFCO/6/56575 PR - PE 402.934 v0200
2007/2266(REG) AM - PE 407.986 v01-00

Rapporteur: Costas Botopoulos (PSE)

De rapporteur geeft een toelichting op het compromisamendement dat hij heeft 
opgesteld op basis van de ingediende amendementen. Behalve de voorzitter nemen de 
volgende leden deel aan de discussie: Gérard Onesta, Íñigo Méndez de Vigo, Richard 
Corbett, die een mondeling amendement voorstelt, en Enrique Barón Crespo.

Het ontwerpverslag wordt in stemming gebracht. Het mondeling gewijzigde 
compromisamendement wordt aangenomen. 

Het verslag wordt goedgekeurd met 17 stemmen voor en 3 tegen zonder 
onthoudingen.

8. Begroting 2009: Afdeling III – Commissie

AFCO/6/58983 PA - PE 409.430 v01-00
2008/2026(BUD)

Rapporteur voor advies: Costas Botopoulos (PSE)

Ten principale: BUDG: Jutta Haug (PSE)

De rapporteur voor advies licht zijn ontwerpadvies toe.

Naast de rapporteur voor advies en de voorzitter nemen de volgende leden deel aan de 
discussie: Graham Booth, Andrew Duff, Genowefa Grabowska, Roger Helmer, Íñigo 
Méndez de Vigo en Sylvia-Yvonne Kaufmann. 

De termijn voor de indiening van amendementen op het ontwerp van algemene 
begroting van de EU voor het begrotingsjaar 2009 en op het ontwerpadvies is 8 
augustus om 12.00 uur.

9. Begroting 2009 – Overige afdelingen

AFCO/6/58961
2008/2026(BUD)

Rapporteur voor advies: Costas Botopoulos (PSE)

Ten principale: BUDG: Janusz Lewandowski (PPE-DE)

Dit agendapunt wordt samen met agendapunt 8 behandeld.

De termijn voor de indiening van amendementen op het ontwerp van algemene 
begroting van de EU voor het begrotingsjaar 2009 en op het ontwerpadvies is 8 
augustus om 12.00 uur.



PV\735293NL.doc 5/8 PE409.688v01-00

NL

10. Vooruitzichten voor de ontwikkeling van een dialoog met de burgers in het kader 
van het Verdrag van Lissabon

AFCO/6/60402 DV - PE 405.934 v01-00
2008/2067 (INI)

Rapporteur: Genowefa Grabowska (PSE) 

De rapporteur zet haar ideeën over het verslag uiteen en verzoekt de commissieleden 
suggesties te doen.

Behalve de voorzitter nemen de volgende leden deel aan de discussie: Gérard Onesta, 
Roger Helmer, Costas Botopoulos, Hanne Dahl en Richard Corbett.

11. Rondvraag

Carlos Carnero González deelt mee dat hij niet aanwezig kan zijn op de vergadering 
van de commissie van 10 september, als zijn verslag over het gebruik van de 
symbolen van de Unie in stemming gebracht zal worden. Overeengekomen wordt om 
de stemming over dit verslag niet uit te stellen als de behandeling ervan op de plenaire 
vergadering van oktober wordt bevestigd.

12. Datum en plaats van de volgende vergadering

10 september 2008, 15.00 - 18.30 uur, Brussel
11 september 2008, 9.00 - 12.30 uur, Brussel

De vergadering wordt om 10.50 uur gesloten.
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