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Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
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NOTULEN
van de vergadering van 4 oktober 2004, 15.00 - 18.30 uur 

en 5 oktober 2004, 9.00 - 12.00 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 4 oktober 2004 om 15.10 uur geopend onder voorzitterschap 
van Jean-Louis Bourlanges, voorzitter.

1. Aanneming van de ontwerpagenda

Punt 8 van de agenda (verslag van Rosa Díez Gonzáles) wordt afgevoerd en vervangen door het 
verslag van Giusto Catania betreffende de anti-drugsstrategie van de EU (2005-2012). Het 
verslag van Rosa Díez Gonzáles wordt uitgesteld tot de vergadering van 12 oktober 2004.

2. Mededelingen van de voorzitter

De termijn voor de indiening van amendementen op de twee verslagen-Coelho betreffende 
biometrische gegevens in paspoorten en op visa en verblijfsvergunningen wordt vastgesteld op 
13 oktober 's middags. De ontwerpverslagen en de amendementen van de rapporteur zullen 
worden behandeld op de vergadering van 12 oktober 2004.

Op 21 oktober aanstaande heeft de vergadering van het netwerk van onafhankelijke deskundigen 
op het gebied van de grondrechten plaats. Er zal onder meer gesproken worden over de 
samenwerking tussen het deskundigennetwerk en het Europees Parlement.

De voorzitter herinnert er ook aan dat op woensdag 6 oktober, om 10 uur in zaal ASP 5E1 een 
bijeenkomst plaats vindt met biometriedeskundigen.  De vergadering was oorspronkelijk gepland 
in zaal ASP 3E3, maar wegens de talrijke verzoeken om deelneming, heeft het secretariaat een 
grote zaal gevraagd.
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3. Hoorzitting met de nationale parlementen over de toekomst van de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
LIBE/6/23690

- Beperkingen en vooruitzichten van het immigratiebeleid:
inleiding door Prof. Philippe De Bruycker

De heer De Bruycker houdt een uiteenzetting over de beperkingen en vooruitzichten van het 
immigratiebeleid. Hij maakt een balans op van Tampere I; benadrukt dat de programma's van de 
Commissie aan substantie verliezen wegens de vereiste unanimiteit in de Raad (opties-
afwijzkingen). Hij pleit voor de open coördinatiemethode.

Battisti (Italiaanse Senaat): schetst de bezorgdheid van Italië op het vlak van immigratie en asiel, 
in het bijzonder in verband met de massale aankomst van immigranten op het eiland Lampedusa.

Sarah Ludford voert het woord.

Canas (Portugese Kamer van Afgevaardigden): wijst erop dat Portugal een lange traditie heeft op 
het vlak van de immigratie, die gezien het geboortecijfer van Portugal al maar belangrijker 
wordt.

Antoine Duquesne voert het woord. 

Mantouvalos (Grieks parlement): verklaart het succes van de olympische spelen op het vlak van 
de veiligheid dank zij de samenwerking met andere landen. Is van oordeel dat samenwerking de 
hoeksteen is van de strijd tegen de georganiseerde misdaad en het terrorisme.

Sprekers: Mario Borghezio, Claude Moraes, Barbara Kudrycka en Jaime Mayor Oreja.
De Bruycker antwoordt.

- Beperkingen en vooruitzichten van de Europese justitiële ruimte:
inleiding door Prof. Henri Labayle

Hij belicht de beperkingen en de vooruitzichten van de Europese justitiële ruimte. Hij bespreekt 
de politieke en geografische versnippering van de Europese strafrechtelijke ruimte, stelt 
vraagtekens bij de plaats van de grondrechten daarin, en bij de zin en de doeltreffendheid van het 
Europese beleid op dat vlak.

Montag (Bundestag): gaat in op het beginsel van de onderlinge erkenning, en meer in het 
bijzonder het Europese aanhoudingsbevel en de minimumwaarborgen in strafprocedures. Meent 
dat het er in de eerste plaats op aankomt het vertrouwen van de burgers te versterken.

Rosa Díez González voert het woord.

Stefano Zappalà neemt het voorzitterschap over.

Italiaanse Senaat: gaat in op het vraagstuk van de minimumwaarborgen op het gebied van de 
opsluitingsvoorwaarden, dat voor Italië van zeer groot belang is.
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Othonas (Grieks parlement): gaat in op de terroristische bedreiging die een algemene aanpak 
vereist.

Kessler (Italiaanse Kamer van Afgevaardigden): Dringt aan op doelstellingen.

Sprekers: António Costa en Romano Maria La Russa.

Jean-Louis Bourlanges neemt het voorzitterschap weer over.

- Transparantie van het besluitvormingsproces van de EU:
versterking van de interparlementaire dialoog

Pat Cox voert het woord over de transparantie van het besluitvormingsproces van de EU.

Sprekers: Michael Cashman, Sarah Ludford, Borea (Italiaanse Senaat), Charlotte Cederschiöld 
en de voorzitter.

Pat Cox antwoordt de sprekers.

4. Ontwerpverdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa
LIBE/6/23146
Rapporteur: Stefano Zappalà (PPE-DE)
- Behandeling ontwerpadvies
- Vaststelling van de termijn voor de indiening van amendementen

In aanwezigheid van de heer Verwilghen (Commissie).

Op 21 september had een eerste gedachtenwisseling plaats. Op 29 september heeft Stefano 
Zappalà namens de commissie deelgenomen aan de behandeling van het verslag ten principale 
van Mendez de Vigo en Corbett in de Commissie constitutionele zaken. Vandaag dient hij zijn 
ontwerpadvies in, dat rekening houdt met het debat in onze commissie.

Termijn voor de indiening van amendementen: maandag 11 oktober, 12.00 uur
Over het ontwerpadvies wordt in de commissie gestemd in Straatsburg op 25 oktober a.s.

De voorzitter verleent het woord aan de rapporteur.

5. Binnen- en buitengrenzen: communautaire code betreffende de overschrijding van 
de grenzen door personen
LIBE/6/22094
Rapporteur: Michael Cashman (PSE)
- Eerste gedachtenwisseling

*  2004/0127(CNS)  COM(2004)0391 - C6-0080/2004
Ten principale:  LIBE F - Michael Cashman (PSE)
Advies: AFET A
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DEVE A

In aanwezigheid van de heer Jan DE CEUSTER (Commissie).

Inhoud

Dit voorstel van de Commissie omvat in eerste instantie een herziening van het 
gemeenschappelijk handboek voor de buitengrenzen. Het voorstel gaat echter veel verder: het 
heeft als doel de totstandkoming van een "Communautaire Code betreffende de overschrijding 
van de grenzen door personen", dat een hoofdstuk "buitengrenzen" en een hoofdstuk 
"binnengrenzen" omvat.

Het gaat dus om een belangrijk initiatief in het kader van de consolidering en de ontwikkeling 
van het wetgevingsgedeelte van het beleid van geïntegreerd beheer van de grenzen.

Procedureverloop

Michael CASHMAN wordt tot rapporteur benoemd. Nu volgt de eerste gedachtenwisseling.

Gedachtenwisseling

De voorzitter verwelkomt de heer Jan DE CEUSTER van DG JBZ van de Commissie, die het 
voorstel inleidt.

De voorzitter verleent het woord aan de rapporteur voor diens inleidende opmerkingen en 
eventuele vragen aan de vertegenwoordiger van de Commissie. 

Tijdschema:

De rapporteur denkt het ontwerpverslag op 2 december in te dienen.

6. Strategie van de Europese Unie tegen drugs (2005 - 2012)
Rapporteur: Giusto CATANIA
- Tweede gedachtenwisseling
Ten principale:  LIBE

In aanwezigheid van het Nederlands voorzitterschap van de Raad: de heer Leendert 
ERKELENS.
In aanwezigheid van de Commissie: de heer Karel EDWARD en mevrouw Laura D'ARRIGO.

Inhoud

Eind 2004 is de uiterste datum zowel voor de anti-drugsstrategie (2000-2004) als voor het anti-
drugsactieplan (2000-2004) van de EU.

Daarom heeft de Raad JBZ op 8 juni 2004 besloten dat voor de periode na 2004 een nieuwe anti-
drugsstrategie moet worden uitgestippeld.
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De anti-drugsstrategie van de EU (2005-2012) zal op 17 december door de Europese Raad 
worden aangenomen. Het is van het grootste belang dat onze instelling haar advies kan 
uitbrengen over het ontwerp van anti-drugsstrategie nog voor ze definitief wordt goedgekeurd.

Procedureverloop

Tijdens de commissievergadering van 22 september 2004 vond een eerste gedachtenwisseling 
hierover plaats, die wegens tijdgebrek niet afgerond kon worden.

De voorzitter stelt voor het debat over dit zo controversiële onderwerp als de drugsbestrijding 
voort te zetten.

Debat

De voorzitter verwelkomt de heer Leendert ERKELENS, vertegenwoordiger van het Nederlands 
voorzitterschap van de Raad, en de heer Karel EDWARD en mevrouw Laura D'ARRIGO, 
vertegenwoordigers van de Commissie.

Tijdschema:

Behandeling ontwerpverslag: 25 oktober 2004 in Straatsburg.
Termijn voor de indiening van amendementen: 5 november 2004, 12.00 uur.
Goedkeuring ontwerpverslag: 25 november 2004
Behandeling en stemming in de plenaire vergadering: december 2004 (13-16) in Straatsburg.

7. De uitwisseling van informatie en de samenwerking op het gebied van strafbare 
feiten van terroristische aard
LIBE/6/22007
Rapporteur: Antoine Duquesne (ALDE)
- Eerste gedachtenwisseling (in aanwezigheid van de Commissie en het voorzitterschap 
van de Raad)
*  2004/0069(CNS)   COM(2004)0221 C6-0007/2004
Ten principale:  LIBE F - Antoine Duquesne (ALDE)
Advies: AFET A

JURI A

In aanwezigheid van mevrouw Michèle CONINSX, Belgisch lid van Eurojust, de heer 
VERRAES (Commissie), de heer FONTANAUD en de heer HÄNNINGER (Zweedse 
afvaardiging).

Eerste gedachtenwisseling over een tweeledig of zelfs een drieledig verslag, omdat het de 
volgende delen behelst: een mededeling van de Commissie betreffende "bepaalde te ondernemen 
acties op het gebied van de bestrijding van het terrorisme en andere ernstige vormen van 
criminaliteit", 
1) een voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de uitwisseling van informatie op 
het gebied van strafbare feiten van terroristische aard, en
2) een Zweeds initiatief in verband met een ontwerpkaderbesluit ter vereenvoudiging van de 
uitwisseling van informatie tussen de wetshandhavingsautoriteiten van de EU-lidstaten.
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Het gaat om een cruciaal en tegelijk delicaat onderwerp, omdat het ook betrekking heeft op het 
probleem van de gegevensbescherming in de derde pijler, waarop onlangs onze aandacht was 
gevestigd.

8. Hoorzitting met de heer BUTTIGLIONE, voorgedragen commissaris voor het 
beleid betreffende de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
LIBE/6/22575

9. Rondvraag

10. Datum en plaats van de volgende vergadering

11 en 12 oktober 2004 te Brussel.
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BILAG/ANLAGE/ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ/ANNEX/
ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til stede

Anwesend

Παρόντες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Läsnä

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*)
Jean-Louis Bourlanges (P) (1,2), Stefano Zappalà (VP) (1,2), Stavros Lambrinidis (VP) (1,2), Patrick Gaubert 
(VP) (1,2)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/
Ledamöter:
Alexander Nuno Alvaro (1,2), Edit Bauer (1,2), Johannes (Hans) Blokland (1,2), Mario Borghezio (1), Mihael 
Brejc (1,2), Kathalijne Maria Buitenweg (2), Maria Carlshamre (2), Michael Cashman (1,2), Giusto Catania (1,2), 
Charlotte Cederschiöld (1,2), Carlos Coelho (1), António Costa (1,2), Agustín Díaz de Mera García Consuegra 
(1), Rosa Díez González (1), Antoine Duquesne (1,2), Kinga Gál (1,2), Elly de Groen-Kouwenhoven (1), Lilli 
Gruber (1), Adeline Hazan (1,2), Lívia Járóka (2), Ewa Klamt (1,2), Magda Kósáné Kovács (1,2), Barbara 
Kudrycka (1,2), Henrik Lax (1,2), Raffaele Lombardo (1), Sarah Ludford (1,2), Edith Mastenbroek (1,2), Jaime 
Mayor Oreja (1,2), Claude Moraes (1,2), Hartmut Nassauer (2), Athanasios Pafilis (1,2), Bogdan Pęk (2), Lapo 
Pistelli (1), Martine Roure (1,2), Michele Santoro (1), Inger Segelström (1), Frank Vanhecke (1,2), Ioannis 
Varvitsiotis (1), Manfred Weber (1,2), Tatjana Ždanoka (1,2)

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:
Frederika Brepoels (1,2), Richard Corbett (1), Marek Aleksander Czarnecki (1,2), Panayiotis Demetriou (1,2), 
Giorgos Dimitrakopoulos (2), Evelyne Gebhardt (1), Ignasi Guardans Cambó (2), Jeanine Hennis-Plasschaert (1), 
Sophia in 't Veld (1,2), Katalin Lévai (2), Vincent Peillon (1), Herbert Reul (1), Marie-Line Reynaud (1,2), Agnes 
Schierhuber (2), Bogusław Sonik (1,2), Antonio Tajani (1), Kyriacos Triantaphyllides (1,2), Rainer Wieland (1), 
Jan Zahradil (2)

Art. 178(2)
Art. 183(3) Romano Maria La Russa

Endv. deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαν επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi΄/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto 
OJ/punto orden del dia/
Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt):

* (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.

Til stede den/Anwesend am/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den.

(1) lundi 04/10/2004
(2) mardi 05/10/2004
(3)
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Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the 
Chairman/Por invitación del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A 
convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/
På ordförandens inbjudan:
Représentants des Parlements nationaux : Bundestag : M. Jerzy Montag, Grèce : M. Petros Mantouvalos, M. Manolis Othonas -
Italie : Camera dei Deputati : M. Giovanni Kessler, Senato della Repubblica : M. Leonzio Borea, M. Alessandro Battisti - Portugal :
Assembleia da República : M. Luis Campos Ferreira, M. Vitalino Canas.

Radet/Rat/Συμβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)
Erkelens, Schulte-Nordholt

Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/
Kommissionen: (*)
Shah, Haustrate-Assam, Verwilghen, De Ceuster, Edwards, Verraes, Fontanaud, Swetenham, Lundin

Cour des comptes:

CdR : Ioannidou
C.E.S.:

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόντες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

De Bruycker, Labayle, Cox, Hänninger, Coninsx

Gruppernes sekretariat  
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία των Πολ. Ομάδων
Secretariat political groups
Secr. de los grupos politicos
Secr. Groupes politiques
Segr. dei gruppi politici
Secr. van de fracties
Secr. dos grupos politicos
Poliittisten ryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

PPE-DE
PSE
ELDR
Verts/ALE
GUE/NGL
UEN
IND/DEM
NI

Isaacs, Alvargonzalez Figaredo, Mangold, Scriban
Lemarchal, Moleres
Rasmussen, Pal
Robert, Sidenius
Engel, Tamburini, Tonsberg
Locati
Laikauf
Marzocchi

Cab. du Président

Cab. du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γενική Διεύθυνση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção-Geral
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Kalb
Perroni, Barrau, Antoine-Gregoire
De Paepe

Duintjer-Tebbens, Castillo

Udvalgssekretariatet
Ausschußsekretariat
Γραμματεία επιτροπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretariado da comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

De Capitani, Bultena, Castagnoli, Huber, Martinez  Sanchez, 
Pondeville

Assist./Βοηθός Götz, Hamacher

*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/Président/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Vize-Pres./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande.
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionário/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionαrio/Virkamies/Tjänsteman


