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Комисия по конституционни въпроси

AFCO_PV(2008)1201_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 1 Декември 2008 г., 15.00 ч.–18.30 ч.,

и 2 Декември 2008 г., 9.00 ч.–10.45 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието се открива на 1 декември 2008 г., понеделник, в 15.15 ч., под 
председателството на Johannes Voggenhuber (първи заместник-председател), поради 
отсъствието на Jo Leinen.

1. Приемане на дневния ред OJ - PE 416.264 v01-00

Дневният ред се приема със следното изменение: по искане на докладчика 
Gérard Onesta приемането на проектодоклада за преразглеждането на 
правилника за дейността по отношение на процеса на внасяне и разглеждане на 
петиции се отлага за заседанието на 22 януари 2009 г.

2. Съобщения на председателя

2.1. Равносметка на френското председателство на Съвета на Европейския 
съюз

Министърът на външните работи Bernard Kouchner  ще представи 
равносметка на френското председателство по повод извънредното 
заседание на комисията във вторник, 16 декември от 17.00 ч. в Страсбург.

2.2. Състояние на процедурите по ратификация на Договора от Лисабон

Председателят определя етапа, на който се намира процесът по ратификация 
на Договора от Лисабон. Шведският парламент одобри Договора от Лисабон 
на 20 ноември 2008 г. Полша и Германия все още не са внесли актовете за 
ратификация.

По отношение на Чешката република председателят припомня, че 
Конституционният съд взе решение, съгласно което Договорът от Лисабон 
не противоречи на Конституцията по шестте точки, за които Сенатът е 
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сезирал съда. Въпреки това е възможно Конституционният съд да бъде 
сезиран отново.

Председателят припомня също, че Председателският съвет реши да не 
включва в дневния ред на кратката пленарна сесия на 3 и 4 декември 
предложението за резолюция относно продължаването на процедурите по 
ратификация на Договора от Лисабон, прието от комисията на 17 ноември.

В тази връзка Andrew Duff изразява съжаление за това решение на 
Председателския съвет, предвид факта, че по негово мнение френското 
председателство изрази желание Европейският парламент да приеме 
подобна резолюция. От своя страна Richard Corbett счита, че предложението 
за резолюция има вече медийно отражение, по-точно в Ирландия, и че 
текстът, гласуван в комисията по конституционни въпроси, следва да 
послужи като основа за словото на председателя Hans-Gert Pöttering по 
време на Европейския съвет през декември.

Richard Corbett предлага освен това комисията да покани председателя на 
подкомисията за бъдещето на Ирландия в Европейския съюз към 
ирландския парламент да посети Европейския парламент. Председателят, 
който счита, че това предложение е трудно осъществимо преди Европейския 
съвет през декември, предлага въпросът да бъде обсъден по-късно, 
съвместно с координаторите.

2.3. Заседание на координаторите от 17 ноември 2008 г.

Комисията няма да представя становище относно стратегията на 
разширяване, което ще бъде обект на доклад в комисията по външни работи. 
Основните елементи в доклада на Alexander Stubb относно 
институционалните аспекти на способността на Европейския съюз да 
интегрира нови държави-членки ще бъдат припомнени в писмо, подписано 
от председателя Leinen.

Освен това комисията няма да представя становище относно бюджетната 
процедура по освобождаване от отговорност за 2007 г.

По отношение на тълкуването на член 149 от правилника относно кворума и 
въпроса за присъствието на 40-те члена на ЕП, внесли искане за проверка на 
кворума, на следващото заседание ще бъде представен проект за писмо на 
председателя Leinen.

3. Приемане на протокола от заседанието от:

10 и 11 септември 2008 г. PV - PE 415.170 v01-00

Протоколът е приет.

4. Общ преглед на правилника за дейността

AFCO/6/49975 PR - PE 405.935 v02-00
2007/2124(REG)
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Докладчик: Richard Corbett (PSE)

Докладчикът представя своя проектодоклад.

По време на разискванията, освен председателя, се изказват следните членове: 
Costas Botopoulos, Gérard Onesta, Andrew Duff, Íñigo Méndez de Vigo и Sylvia-
Yvonne Kaufmann.

Проектодокладът ще бъде обсъден отново на 21 януари 2009 г., като срокът за 
внасяне на изменения се определя за 23 януари 2009 г., 12.00 ч. Гласуването в 
комисия се предвижда за 10 февруари 2009 г., а разглеждането в пленарна зала 
би могло да се състои през месец април 2009 г.

В отговор на въпрос на Andrew Duff, Sylvia-Yvonne Kaufmann уведомява 
членовете, че последното заседание на работната група относно вътрешната 
реформа на Европейския парламент ще се състои следващата седмица.

5. Основни насоки за предложение за регламент на Европейския парламент и 
на Съвета относно прилагането на гражданската инициатива, в 
съответствие с разпоредбите на член 11, параграф 4 от Договора за 
Европейския съюз

AFCO/6/65377 DT - PE 414.325 v01-00
2008/2169(INI) DT - PE 414.326 v01-00

DT - PE 414.327 v01-00
PR - PE 415.341 v01-00

Докладчик: Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL)

Докладчикът представя своя проектодоклад.

Освен председателя, в дискусията участват следните членове: Andrzej 
Wielowieyski, Costas Botopoulos, Andrew Duff, Richard Corbett и Hanne Dahl.

Г-н Mário Tenreiro се изказва от името на Европейската комисия.

Срокът за внасяне на изменения се определя за 17 декември 2008 г., 20.00 ч., 
като гласуването в комисията по конституционни въпроси е предвидено за 22 
януари 2009 г.

6. Активен диалог с гражданите относно Европа

AFCO/6/66755 PA - PE 415.177 v01-00
2008/2224(INI) – COM(2008)0158

Докладчик по становище: Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL)

Водеща: CULT Gyula Hegyi (PSE) PR - PE 415.281 v01-00

Докладчикът по становище представя своето проектостановище.

По време на разискванията, освен председателя, се изказва Andrzej Wielowieyski.
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Срокът за внасяне на изменения се определя за 17 декември 2008 г., 20.00 ч., 
като гласуването в комисията по конституционни въпроси е предвидено за 22 
януари 2009 г.

7. За по-активно участие на гражданите на Съюза: предизвикателство за 
европейската демокрация

AFCO/6/60404
2008/2069(INI)

Докладчик: Andrzej Wielowieyski (ALDE)

Докладчикът представя основните елементи от предстоящия си проектодоклад.

Изказва се само председателят.

8. Проблеми и перспективи на европейското гражданство

AFCO/6/66786 PA - PE 415.126 v01-00
2008/2234(INI) – COM(2008)0085

Докладчик по становище: Panayiotis Demetriou (PPE-DE)

Водеща: LIBE Urszula Gacek (PPE-DE)

Докладчикът по становище представя своето проектостановище.

След докладчика думата вземат председателят, Andrew Duff и Andrzej 
Wielowieyski.

Срокът за внасяне на изменения се определя за 17 декември 2008 г., 20.00 ч., 
като гласуването в комисията по конституционни въпроси е предвидено за 22 
януари 2009 г.

Заседанието се прекъсва в 18.35 ч. и се възобновява в 9.15 ч., вторник, 2 декември 
2008 г., под председателството на Johannes Voggenhuber (първи заместник-
председател).

9. Перспективи за развитие на гражданския диалог съгласно Договора от 
Лисабон

AFCO/6/60402 PR - PE 411.919 v02-00
2008/2067(INI) AM - PE 415.024 v01-00

Докладчик: Genowefa Grabowska (PSE)

Председателят моли членовете да извинят отсъствието на Genowefa Grabowska, 
която все още не се е завърнала от делегация в Реюнион. Richard Corbett добавя, 
че парламентарната група PSE организира заседание в понеделник 1 и вторник 2 
декември в Мадрид с цел да приеме своя манифест предвид европейските 
избори, което обяснява ограниченото присъствие на членове на PSE на 
настоящото заседание на комисията.
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Комисията приема следните изменения: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 
20, 21, 22.

Докладът се приема с 10 гласа „за“, 1 – „против“ и 0 въздържали се.

10. Преразглеждане на Правилника за дейността по отношение на процеса на 
внасяне и разглеждане на петиции

AFCO/6/39859 PR - PE 407.913 v01-00
2006/2209(REG) AM - PE 415.267 v01-00

Докладчик: Gérard Onesta (Verts/ALE)

Становище PETI Robert Atkins (PPE-DE) AD - PE 398.331 v04-00

Тази точка е отложена за по-късна дата.

В 9.40 ч. Johannes Voggenhuber отстъпва председателството на заседанието на Jo Leinen 
(председател).

11. Предложение за изменение на Акта от 20 септември 1976 г. за избиране на 
членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори

AFCO/6/53528 PR - PE 412.180 v02-00
2007/2207(INI)

Докладчик: Andrew Duff (ALDE)

Становище JURI Giuseppe Gargani (PPE-DE)PA - PE 414.364 v02-00

Докладчикът представя своя проектодоклад.

По време на разискванията, освен председателя, думата вземат следните 
членове: Richard Corbett, Jim Allister и Roger Helmer.

Срокът за внасяне на изменения по текста се определя за 17 декември, 18 ч., като 
гласуването в комисия е предвидено за 22 януари 2009 г.

12. Разни въпроси

Председателят съобщава, че изменението на междуинституционалното 
споразумение относно финансовите перспективи 2007–2013 г., обект на доклад 
по собствена инициатива на комисията по бюджети, трябва да бъде официално 
одобрено от комисията по конституционни въпроси съгласно член 120 от 
правилника преди внасяне в пленарна зала. Следователно по време на 
извънредното заседание на 16 декември 2008 г. комисията ще гласува съгласно 
опростената процедура (член 43 от правилника).

Председателят припомня, че членовете са получили по електронен път докладът 
на подкомисията за бъдещето на Ирландия в Европейския съюз към ирландския 
парламент, както и прессъобщението на ирландския министър по външните 
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работи по този въпрос. Предоставен е също текстът, приет от управителния 
съвет на асоциация „Нашата Европа“.

На членовете на ЕП се припомня графикът на заседанията през 2009 г.

Председателят припомня, че заседанието на 8 декември ще представлява 
работна среща във връзка с доклада на Andrzej Wielowieyski „За по-активно 
участие на гражданите на Съюза: предизвикателство за европейската 
демокрация“.

13. Дата и място на следващите заседания:

понеделник, 8 декември 2008 г., от 15 ч. до 18.30 ч., Брюксел;

вторник, 16 декември 2008 г., от 17 ч. до 18.30 ч., Страсбург;

сряда, 21 януари 2009 г., от 15.00 ч. до 18.30 ч., Брюксел;
четвъртък, 22 януари 2009 г., от 9.00 ч. до 12.30 ч., Брюксел.

Заседанието се закрива в 10.10 ч.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Jo Leinen (2), Johannes Voggenhuber, Anneli Jäätteenmäki (2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Jim Allister (2), Richard Corbett, Hanne Dahl (1), Jean-Luc Dehaene (1), Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves (2), Aurelio Juri 
(2), Sylvia-Yvonne Kaufmann (1), Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks (2), Andrzej Wielowieyski

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

Costas Botopoulos (1), Panayiotis Demetriou, Roger Helmer, Gérard Onesta (1), Georgios Papastamkos (2), Jacek Protasiewicz (2), 
György Schöpflin

178 (2)

183 (3)

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/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/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 1.12.2008
(2) 2.12.2008
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

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

G. Castellan (1), E. Dumitriu-Segnana (2)

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

P. Lefèvre (1), J. Müller, M. Tenreiro (1), T. Vaszi (2)

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet ohra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

CESE S. Cavallin

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Y. Carl (NP Lux) (2), P. Crabie (NP FR) (1), L. Davidson (NP UK) (2), O'Donoghue (PR IRL) (1), O'Floinn (PR IRL) (2), C. Fryda (NP 
CHY), S. Jorgensen (NP DK) (2), M. Skrzynska (NP PL) (1), R. Wirth (PR DE)

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE-DE

PSE

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

IND/DEM

UEN

NI

B. Scarascia Mugnozza (1), R. Krietemeyer

D. Von Bethlenfalvy

G. McLaughlin

P. Prossliner

J. Wolfram

P. Vaugier (1)
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
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