EUROPESE CONVENTIE
SECRETARIAAT

Brussel, 17 juni 2002 (24.06)
(OR. fr)
CONV 122/02

WG V 03

NOTA
van:
aan:
Betreft:

het secretariaat
de Groep V "Complementaire bevoegdheden"
Samenvattend verslag van de vergadering van 17 juni 2002

1.

Vergaderschema en werkmethoden

-

Het vergaderschema van de groep is als volgt:
9 juli
17 juli
6 september
7 oktober
30 oktober
Alle vergaderingen beginnen om 11 uur en duren tot 18.00 uur met een pauze van 1½ uur.

-

Aangezien tolkendiensten slechts in beperkte mate beschikbaar zijn, kan alleen voor vertolking in het Frans en in het Engels worden gezorgd. De mogelijkheid van vertolking in andere
talen kan worden overwogen als dit echt noodzakelijk blijkt.
De voorzitter heeft nota genomen van het verzoek van een lid van de groep die wenst dat per
definitie in het Duits wordt vertolkt.
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-

Alleen de agenda's, de samenvattingen en het eindverslag van de groep zullen in alle talen
worden vertaald en bekendgemaakt op de website. De overige documenten zullen in het
Engels en het Frans worden verspreid. De bijdragen van de leden van de groep zullen in hun
oorspronkelijke taal worden verspreid. De leden kunnen vertalingen van hun bijdragen
verstrekken.

-

Overwogen kan worden deskundigen te horen. Deze hoorzittingen mogen geen bijkomende
uitgaven voor de Conventie met zich meebrengen. Het hoorzittingenprogramma kan later
worden aangenomen, waarschijnlijk in de laatste vergadering van juli. De voorzitter heeft de
leden van de groep verzocht voorstellen voor hoorzittingen voor te leggen.

2.

Werkprogramma en inleidend debat: Hoe kunnen de complementaire bevoegdheden
worden gedefinieerd?
Veel leden van de Conventie hebben gewezen op het te beperkte mandaat van de groep.
Na bespreking in de groep is besloten het in document CONV 75/02 voorgestelde werkprogramma over te nemen zoals dit in de bijlage staat.
Het secretariaat zal de leden een lijst van nuttige documenten over het thema bevoegdheden
verstrekken.
Het secretariaat zal voor de volgende vergadering een beschrijvend document opstellen over
de definitie van complementaire bevoegdheden in het Verdrag. De analyse zal ook betrekking
hebben op het punt van de intensiteit van het optreden van de Unie op de onder de complementaire bevoegdheden vallende gebieden, op de uitoefening ervan gebruikte instrumenten en
op de beperkingen van de uitoefening van deze bevoegdheden.

_______________
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BIJLAGE
WERKPROGRAMMA (CONV 75/02)
Een werkprogramma in vijf fasen kan worden overwogen:
1.

Definitie van het begrip "complementaire bevoegdheden", in een bredere context (indeling
van de bevoegdheden in categorieën), met als doel een lijst op te stellen van de beginselen die
het mogelijk maken de daaronder vallen gebieden vast te stellen, aan de hand van een aan de
eerste vergadering van de groep voor te leggen document.

2.

Analyse van wat de Europese Unie "feitelijk doet" op het gebied van complementaire
bevoegdheden (en van het gebruik van artikel 308 in verband met complementaire bevoegdheden): het secretariaat zou een analyse kunnen maken van het type wetgevingsactiviteit op
deze gebieden en van de aard en de omvang van andere acties/maatregelen van de EU.

3.

Analyse van de voor de uitoefening van de complementaire bevoegdheden gebruikte instrumenten en van de beperkingen en de uitoefening ervan.

4.

Analyse van de punten van mogelijk conflict (interferentie) tussen de bevoegdheden van de
EU en die van de lidstaten; er kan worden gedacht aan een of twee hoorzittingen met deskundigen van de lidstaten en van de Commissie.

5.

Te verkennen conclusies en mogelijkheden, vooral met betrekking tot de vraagstukken die
voortvloeien uit het mandaat van de groep.

_______________
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