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Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO_PV(2008)1201_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της συνεδρίασης στις 1 Δεκεμβρίου 2008, 3.00 μ.μ. - 6.30 μ.μ.

και στις 2 Δεκεμβρίου 2008, 9 π.μ. - 10.45 π.μ.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2008 στις 15.15, υπό την προεδρία του κ. 
Johannes Voggenhuber (1ου αντιπροέδρου), απουσία του κ. Jo Leinen.

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης ΗΔ - PE 398.604 v01-00

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με την ακόλουθη τροποποίηση:  κατόπιν αιτήματος 
του εισηγητή κ. Gérard Onesta, αναβάλλεται για τη συνεδρίαση της 22ας Ιανουαρίου 
2009 η έγκριση του σχεδίου έκθεσης σχετικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού 
όσον αφορά τη διαδικασία αναφορών.

2. Ανακοινώσεις της προεδρίας

2.1. Απολογισμός της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Μπερνάρ Κουσνέρ θα παρουσιάσει τον απολογισμό 
της Γαλλικής Προεδρίας με ευκαιρία την έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής την 
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στις 5.00 μ.μ. στο Στρασβούργο.

2.2. Η πορεία των διαδικασιών κύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας

Ο Πρόεδρος αναφέρεται στην πρόοδο της διαδικασίας κύρωσης της Συνθήκης της 
Λισαβόνας. Το Σουηδικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη Συνθήκη της Λισαβόνας στις 
20 Νοεμβρίου 2008. Η Πολωνία και η Γερμανία δεν έχουν καταθέσει ακόμα τα 
μέσα κύρωσης.

Σ' ό, τι αφορά τη Δημοκρατία της Τσεχίας, ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι το 
Συνταγματικό Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του και απεφάνθη ότι η 
Συνθήκη της Λισαβόνας δεν είναι ασυμβίβαστη προς το Σύνταγμα σ' ό, τι αφορά 
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τα 6 σημεία της έρευνας που του ανέθεσε η Γερουσία. Είναι δυνατόν όμως να 
υπάρξουν και άλλες προσφυγές στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει επίσης ότι η Διάσκεψη των Προέδρων επέλεξε να μην 
εμφαίνεται στην ημερήσια διάταξη της μίνι συνόδου της ολομέλειας στις 3 και 4 
Δεκεμβρίου η πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συνέχεια των διαδικασιών 
κύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία εγκρίθηκε από την επιτροπή στις 
17 Νοεμβρίου.

Σ΄ ό, τι αφορά το θέμα αυτό ο κ. Andrew Duff εκφράζει τη λύπη του για την 
απόφαση αυτή της Διάσκεψης των Προέδρων αφού κατά την γνώμη του και η 
ίδια η Γαλλική Προεδρία εξέφρασε την επιθυμία να εγκρίνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ένα τέτοιο ψήφισμα. Ο κ. Richard Corbett φρονεί πως η πρόταση 
ψηφίσματος έτυχε ήδη προβολής στα μέσα ενημέρωσης, και συγκεκριμένα στην 
Ιρλανδία, και ότι το κείμενο που ψήφισε η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 
πρέπει να αποτελέσει τη βάση του λόγου που θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος Hans-
Gert Pöttering κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. 

Ο κ. Richard Corbett προτείνει εξάλλου να προσκαλέσει η επιτροπή τον Πρόεδρο 
της Υποεπιτροπής της Ιρλανδικής Βουλής για το Μέλλον της Ιρλανδίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, να επισκεφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Πρόεδρος, ο 
οποίος φρονεί πως θα είναι περίπλοκο να εφαρμοσθεί η πρόταση αυτή πριν από 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, προτείνει να συζητηθεί το ζήτημα αυτό 
αργότερα με τους συντονιστές.

2.3. Συνεδρίαση των συντονιστών στις 17 Νοεμβρίου 2008

Η επιτροπή δεν θα εκδώσει γνώμη σχετικά με τη στρατηγική για τη διεύρυνση, η 
οποία θα αποτελέσει αντικείμενο έκθεσης της Επιτροπής Εξωτερικών 
Υποθέσεων. Τα κύρια σημεία της έκθεσης του Alexander Stubb σχετικά με τις 
θεσμικές πτυχές της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενσωματώνει  νέα 
κράτη μέλη  θα περιληφθούν σε επιστολή υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο 
Leinen. 

Η επιτροπή δεν θα εκδώσει επίσης γνώμη σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής 
του προϋπολογισμού για το 2007.

Σ' ό, τι αφορά την ερμηνεία του άρθρου 149 του κανονισμού που αφορά την 
απαρτία και το θέμα της παρουσίας των 40 βουλευτών που ζητούν τη διαπίστωση 
της απαρτίας, θα υποβληθεί στην επιτροπή σχέδιο επιστολής του  Προέδρου 
Leinen κατά την προσεχή συνεδρίαση.

3. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης στις:

10ης και 11ης Σεπτεμβρίου 2008 PV - PE 415.170 v01-00

Τα πρακτικά εγκρίνονται.

4. Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού

AFCO/6/49975 PR - PE 405.935 v02-00
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2007/2124(REG)

Εισηγητής: Richard Corbett (PSE)

Ο εισηγητής υποβάλλει το σχέδιο έκθεσής του.

Στη συζήτηση, εκτός από τον πρόεδρο, παρεμβαίνουν επίσης οι ακόλουθοι βουλευτές: 
Κώστας Μποτόπουλος, Gérard Onesta, Andrew Duff, Íñigo Méndez de Vigo και 
Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Επί του σχεδίου έκθεσης θα διεξαχθεί νέα συζήτηση στις 21 Ιανουαρίου 2009, η δε 
προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών λήγει στις 23 Ιανουαρίου 2009 στις  12 το 
μεσημέρι. Η ψηφοφορία της επιτροπής έχει προβλεφθεί στις 10 Φεβρουαρίου 2009 
και η εξέταση από την ολομέλεια θα μπορούσε να λάβει χώρα τον Απρίλιο 2009.

Απαντώντας σε ερώτηση του κ. Andrew Duff, η κ. Sylvia-Yvonne Kaufmann 
ενημερώνει τα μέλη ότι η τελευταία συνεδρίαση της ομάδας εργασίας σχετικά με την 
εσωτερική μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διεξαχθεί την επόμενη 
εβδομάδα. 

5. Κατευθυντήριες γραμμές για πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της Πρωτοβουλίας 
των Πολιτών, σύμφωνα με το Άρθρο 11(4) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

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

Εισηγήτρια: Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL)

Η εισηγήτρια υποβάλλει το σχέδιο έκθεσής της.

Στη συζήτηση, εκτός από τον πρόεδρο, παρεμβαίνουν επίσης οι ακόλουθοι βουλευτές:  
Andrzej Wielowieyski, Κώστας Μποτόπουλος, Andrew Duff, Richard Corbett και 
Hanne Dahl.

Ο κ. Mário Tenreiro λαμβάνει το λόγο εξ ονόματος της Επιτροπής.

Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών λήγει στις 17 Δεκεμβρίου 2008, στις 8 
μ.μ., ενώ η ψηφοφορία στην επιτροπή προβλέπεται για τις 22 Ιανουαρίου 2009.

6. Ενεργός διάλογος με τους πολίτες με θέμα την Ευρώπη 

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

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL) 

Εξέταση επί της ουσίας       CULT      Gyula Hegyi (PSE) PR - PE 415.281 v01-00
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Η συντάκτρια γνωμοδότησης υποβάλλει το σχέδιο γνωμοδότησής της.

Κατά την ανταλλαγή απόψεων, εκτός από τον πρόεδρο, το λόγο λαμβάνει και ο κ. 
Andrzej Wielowieyski.

Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών λήγει στις 17 Δεκεμβρίου 2008, στις 8 
μ.μ., ενώ η ψηφοφορία στην επιτροπή προβλέπεται για τις 22 Ιανουαρίου 2009.

7. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών της Ένωσης: Μια πρόκληση για την 
ευρωπαϊκή δημοκρατία

AFCO/6/60404
2008/2069(INI)

Εισηγητής: Andrzej Wielowieyski (ALDE)

Ο εισηγητής παρουσιάζει τα κύρια σημεία του μελλοντικού σχεδίου έκθεσής του.

Παρεμβαίνει μόνον ο πρόεδρος.

8. Προβλήματα και προοπτικές της ευρωπαϊκής ιθαγένειας

AFCO/6/66786             PA - PE 415.126 v01-00
2008/2234(INI) – COM(2008)0085
Συντάκτης γνωμοδότησης: Παναγιώτης Δημητρίου (EPP-ED) 

Εξέταση επί της ουσίας               LIBE                        Urszula Gacek (PPE-DE)

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποβάλλει το σχέδιο γνωμοδότησής του.

Μετά τον εισηγητή το λόγο λαμβάνουν ο πρόεδρος καθώς και οι κ.κ. Andrew Duff et 
Andrzej Wielowieyski.

Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών λήγει στις 17 Δεκεμβρίου 2008, στις 8 
μ.μ., ενώ η ψηφοφορία στην επιτροπή προβλέπεται για τις 22 Ιανουαρίου 2009.

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 6.35 μ.μ. και επαναλαμβάνεται την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2008 
στις 9.15 π.μ., υπό την προεδρία του Johannes Voggenhuber, (1ου αντιπροέδρου).

9. Προοπτικές ανάπτυξης του διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της 
Συνθήκης της Λισαβόνας  

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

Εισηγήτρια: Genowefa Grabowska (PSE)

Ο πρόεδρος ζητεί από τα μέλη να συγχωρήσουν την κ. Genowefa Grabowska για την 
απουσία της, διότι δεν έχει επιστρέψει ακόμα από αποστολή στη συνεδρίαση. Ο κ. 
Richard Corbett προσθέτει ότι η ομάδα PSE συνεδριάζει τη Δευτέρα 1 και Τρίτη 2 
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Δεκεμβρίου στη Μαδρίτη για να εγκρίνει το μανιφέστο της ενόψει των ευρωεκλογών, 
γεγονός που εξηγεί το ότι είναι λίγα τα μέλη του PSE  παρόντα στη συνεδρίαση αυτή 
της επιτροπής.

Η επιτροπή εγκρίνει τις ακόλουθες τροπολογίες: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 
17, 18, 20, 21, 22.

Η έκθεση εγκρίνεται με 10 ψήφους υπέρ, 1 κατά και καμία αποχή.

10. Αναθεώρηση των διατάξεων του κανονισμού για τη διαδικασία των αναφορών

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

Εισηγητής: Gérard Onesta (Verts/ALE)

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

Η εξέταση του σημείου αυτού αναβάλλεται για μεταγενέστερη συνεδρίαση.

Στις 9.40 ο κ. Johannes Voggenhuber αντικαθίσταται από τον κ. Jo Leinen (Πρόεδρο) στα 
καθήκοντα του προεδρεύοντος της συνεδρίασης.

11. Πρόταση τροποποίησης της Πράξης περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, της 20ης Σεπτεμβρίου 
1976

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

Εισηγητής: Andrew Duff (ALDE) 

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

Ο εισηγητής υποβάλλει το σχέδιο έκθεσής του.

Στη συζήτηση, εκτός από τον πρόεδρο, παρεμβαίνουν επίσης οι ακόλουθοι βουλευτές: 
Richard Corbett, Jim Allister και Roger Helmer.

Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών λήγει στις 17 Δεκεμβρίου 2008, στις 6 
μ.μ., ενώ η ψηφοφορία στην επιτροπή προβλέπεται για τις 22 Ιανουαρίου 2009.

12. Διάφορα

Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι η τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με 
τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013, για την οποία εκπονήθηκε έκθεση 
πρωτοβουλίας από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, πρέπει να εγκριθεί επίσημα από 
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την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων δυνάμει του άρθρο 120 του κανονισμού, 
πριν αυτή περάσει από την ολομέλεια. Η επιτροπή θα ψηφίσει λοιπόν σύμφωνα με την 
απλοποιημένη διαδικασία (άρθρο 43 του κανονισμού) κατά την έκτακτη συνεδρίασή 
της στις 16 Δεκεμβρίου 2008.

Ο πρόεδρος υπενθυμίζει ότι τα μέλη έλαβαν, δια της ηλεκτρονικής οδού, την έκθεση 
της υποεπιτροπής του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου σχετικά με το Μέλλον της Ιρλανδίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και το ανακοινωθέν Τύπου του Ιρλανδικού 
Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το θέμα αυτό. Διαβιβάσθηκε επίσης το κείμενο 
που ενέκρινε η συντονιστική επιτροπή της ένωσης "Η Ευρώπη μας".

Υπενθυμίζεται επίσης στα μέλη το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων για το 2009.

Ο πρόεδρος υπενθυμίζει ότι η συνεδρίαση της 8ης Δεκεμβρίου θα συνίσταται σε ένα 
εργαστήρι σχετικά με το θέμα της έκθεσης του κ. Andrzej Wielowieyski "Ενίσχυση 
της συμμετοχής των πολιτών της Ένωσης: Μια πρόκληση για την ευρωπαϊκή 
δημοκρατία".

13. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής των προσεχών συνεδριάσεων 

Δευτέρα 8  Δεκεμβρίου 2008, 3 έως 6.30 μ.μ., στις Βρυξέλλες

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008, από τις 5 έως τις 6.30 μ.μ. στο Στρασβούργο

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2009, 3 έως  6.30 μ.μ., στις Βρυξέλλες

Πέμπτη 22 Ιουνίου 2008,  9 π.μ. έως 12.30 μ.μ. στις Βρυξέλλες

Η συνεδρίαση λήγει στις 10.10 π.μ.
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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)
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