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NOTULEN
Vergadering van maandag 30 maart 2009, 15.00−18.10 uur,

en dinsdag 31 maart 2009, 9.00−12.30 uur,
BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 30 maart 2009 om 15.00 uur geopend onder 
voorzitterschap van Giuseppe Gargani.

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

30 maart 2009, 15.00 – 18.30

1. Aanneming van de agenda

Besluit: De ontwerpagenda wordt aangenomen zoals weergegeven in deze 
notulen.

2. Mededelingen van de voorzitter

Besluit:

De commissie heeft besloten: 

- de heer Lehne te benoemen als rapporteur voor 'De jaarrekening van bepaalde 
vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft';

- de heer Medina Ortega te benoemen als rapporteur voor 'Overeenkomst tussen de 
Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken inzake de betekening en 
de kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke 
of in handelszaken';

- de heer Sakalas te benoemen als rapporteur voor het 'Verzoek om verdediging 
van de parlementaire immuniteit van de heer Aldo Patriciello';
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- de heer Lehne te benoemen als rapporteur voor het 'Verzoek om verdediging van 
de parlementaire immuniteit van de heer Umberto Bossi';

- mevrouw van den Burg te benoemen als rapporteur voor advies voor het 
'Gemeenschapsprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het 
gebied van financiële diensten, financiële verslaggeving en controle van 
jaarrekeningen';

- mevrouw Wallis te benoemen als rapporteur voor advies voor het 'Protocol 
inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen'.

3. Goedkeuring van de notulen van de:

vergadering (forum) van 2 december 2008
PE421.217v01-00
Besluit: De notulen worden goedgekeurd.

JURI-vergadering van donderdag 4 december 2008
PE420.172v01-00
Besluit: De notulen worden goedgekeurd.

JURI-vergadering van maandag 15 december 2008
PE420.049v01-00
Besluit: De notulen worden goedgekeurd.

JURI-vergadering van maandag 19 januari 2009 tot dinsdag 20 januari 2009
PE421.267v01-00
Besluit: De notulen worden goedgekeurd.

JURI-vergadering van woensdag 11 februari 2009 tot donderdag 12 februari
2009
PE421.291v01-00
Besluit: De notulen worden goedgekeurd.

4. De gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen 
JURI/6/68379

Rapporteur voor advies: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE)

Besluit: De volgende amendementen worden goedgekeurd: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
11,12.

De commissie keurt het ontwerpadvies met algemene stemmen goed (met 12 
stemmen voor en geen onthoudingen).

5. Belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling
JURI/6/69756
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Rapporteur voor advies: Eva-Riitta Siitonen (PPE-DE)

Besluit: De volgende amendementen worden goedgekeurd: 3, 4, 5, 6, 7.

De commissie keurt het ontwerpadvies met algemene stemmen goed (met 12 
stemmen voor en geen onthoudingen).

6. Bilaterale overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen over uitspraken en 
beslissingen in huwelijkszaken, inzake ouderlijke verantwoordelijkheid en inzake 
onderhoudsverplichtingen

JURI/6/71898
Rapporteur voor advies: Tadeusz Zwiefka (PPE-DE)

Besluit: De volgende amendementen worden goedgekeurd: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, mondeling amendement 1, 
mondeling amendement 2, mondeling amendement 3, 

De commissie keurt het ontwerpadvies goed met 16 stemmen voor, 4 stemmen tegen 
en geen onthoudingen).

7. Gemeenschapsprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het 
gebied van financiële diensten, financiële verslaggeving en controle van 
jaarrekeningen
JURI/6/72482
Rapporteur voor advies: Ieke van den Burg (PSE)

Besluit: De commissie keurt de ontwerpbrief met algemene stemmen goed 
met 12 stemmen voor en geen onthoudingen.

8. HOORZITTING: Geschillenbeslechting op het gebied van sport

Sprekers: Giuseppe Gargani (voorzitter), Franck Hendrickx (professor aan de 
Universiteit van Tilburg en de Katholieke Universiteit Leuven), Juan de Dios Crespo 
(advocaat), Gianluca Nani (teammanager bij West Ham United), prof. dr. Ulrich 
Battis (Humboldt Universiteit Berlijn), Alessandro Costacurta (ex-voetballer bij het 
Italiaanse AC Milan), William Gaillard (woordvoerder van de UEFA), Oberto 
Petricca (advocaat en voetbalmakelaar), David Dein (voormalig vicevoorzitter van
Arsenal FC en de Engelse voetbalbond), M. Giuseppe Santoro (voetbalclub Napels), 
dr. Marco Villiger (directeur van de juridische afdeling van de FIFA), Ivo Belet, 
Arlene McCarthy, Manolis Mavrommatis, Toine Manders, Luca Romagnoli.

De vergadering wordt om 18.10 uur geschorst en op dinsdag 31 maart om 9.00 uur 
hervat onder voorzitterschap van Giuseppe Gargani

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie
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9. Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft
JURI/6/73755
Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE)

Sprekers: de rapporteur en Georgios Papastamkos.

10. 25e jaarverslag van de Commissie over de controle op de toepassing van het 
Gemeenschapsrecht (2007)
JURI/6/71645
Rapporteur: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Sprekers: de rapporteur, Klaus-Heiner Lehne, de Commissie en Hans Peter Mayer.

11. Rechten van consumenten
JURI/6/68477
Rapporteur voor advies: Diana Wallis (ALDE)

Sprekers: de rapporteur en Klaus-Heiner Lehne.

12. Gedachtewisseling met Günter Verheugen, commissaris voor Ondernemingen 
en industrie, over betere wetgeving

Sprekers: Günter Verheugen, Manuel Medina Ortega, Bert Doorn, Klaus-Heiner 
Lehne, Hans Georg Mayer, Monica Frassoni en Aloyzas Sakalas.

13. Efficiënte tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de Europese Unie: 
transparantie van het vermogen van schuldenaars
JURI/6/66779
Rapporteur: Neena Gill (PSE)

Besluit: De volgende amendementen worden goedgekeurd: 4, 27, 41, 51, 
52, 53, ECON 1, ECON 2, ECON 3, ECON 4, ECON 5, ECON 7, 
AMC 1 tot AMC 24 en AMC 26 tot AMC 29

De commissie keurt het ontwerpverslag goed met 19 stemmen voor, 0 stemmen 
tegen en 0 onthoudingen.

14. Verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en 
splitsingen
JURI/6/67796
Rapporteur: Renate Weber (ALDE)

Besluit: De volgende amendementen worden goedgekeurd: 1, 2, 5, 7, 10, 
11, 12, 13, 18, 21, 22, 27, 28, AMC 1, AMC 2, AMC 3

De commissie keurt het ontwerpverslag goed met 19 stemmen voor, 0 stemmen 
tegen en 0 onthoudingen.
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15. Parlementaire immuniteit in Polen
JURI/6/66778
Rapporteur: Diana Wallis (ALDE)

Besluit: De commissie keurt het ontwerpverslag met algemene stemmen 
goed (20 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen).

16. 25e jaarverslag van de Commissie over de controle op de toepassing van het 
Gemeenschapsrecht (2007)
JURI/6/71645
Rapporteur: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Besluit: De volgende amendementen worden goedgekeurd: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, PETI 1 PETI 2, PETI 3, PETI 4, PETI 5, 
PETI 6, PETI 7, PETI 8, AMC 1, AMC 2

De commissie keurt het ontwerpverslag met algemene stemmen goed (20 stemmen 
voor en geen onthoudingen).

17. Wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die 
voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen
JURI/6/72977
Rapporteur voor advies: Marek Aleksander Czarnecki (ALDE)

Besluit: De commissie keurt het ontwerpadvies met algemene stemmen 
goed (20 stemmen voor en geen onthoudingen.)

JURIDISCHE RECHTSGRONDSLAG

18. Netwerk voor waarschuwing en informatie inzake kritieke infrastructuur 
(CIWIN)
JURI/6/72856
Rapporteur voor advies: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Besluit: De commissie keurt het ontwerpadvies met algemene stemmen 
goed (20 stemmen voor en geen onthoudingen.)

19. Een communautair kader voor nucleaire veiligheid
JURI/6/73295
Rapporteur voor advies: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Besluit: De commissie keurt het ontwerpadvies goed met 16 stemmen voor, 
6 stemmen tegen en geen onthoudingen.

20. De energieprestatie van gebouwen (herschikte versie)



PE423.845v01-00 6/13 PV\781612NL.doc

NL

JURI/6/74601
Rapporteur voor advies: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Besluit: De commissie keurt het ontwerpadvies met algemene stemmen 
goed met 18 stemmen voor, 1 stem tegen en geen onthoudingen.

21. Handel in zeehondenproducten
JURI/6/74622

Rapporteur voor advies: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Besluit: De commissie keurt het ontwerpadvies goed met 17 stemmen voor, 
geen stemmen tegen en 1 onthouding.

CODIFICATIES

22. Veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de 
invoer van paardachtigen uit derde landen (gecodificeerde versie)
JURI/6/70895
Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE)

Besluit: De commissie keurt het ontwerp met algemene stemmen goed (17 
stemmen voor en geen onthoudingen).

23. Handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten 
verkregen goederen (gecodificeerde versie)
JURI/6/71900
Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE)

Besluit: De commissie keurt het ontwerpadvies met algemene stemmen 
goed (17 stemmen voor en geen onthoudingen).

HERSCHIKKINGEN

24. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (herschikte versie)
JURI/6/70839
Rapporteur voor advies: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE)

Besluit: De commissie keurt het verslag met algemene stemmen goed (17 
stemmen voor en geen onthoudingen)

25. Verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde 
land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikte versie)
JURI/6/71976
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Rapporteur voor advies: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE)

Besluit: De commissie keurt het verslag met algemene stemmen goed (17 
stemmen voor en geen onthoudingen)

26. Instelling van 'Eurodac' voor de vergelijking van vingerafdrukken (herschikte 
versie)
JURI/6/70845
Rapporteur voor advies: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE)

Besluit: De commissie keurt het verslag met algemene stemmen goed (17 
stemmen voor en geen onthoudingen)

27. Asiel: Minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten
(intrekking Richtlijn 2003/9/EG)
JURI/6/70837
Rapporteur voor advies: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE)

Besluit: De commissie keurt het verslag met algemene stemmen goed (17 
stemmen voor en geen onthoudingen)

CORRIGENDA

28. Plaats voor de montage van de achterste kentekenplaat van twee- of driewielige 
motorvoertuigen (gecodificeerde versie)
2006/0161(COD) - COM(2006)0478

Besluit: de commissie keurt het verslag met algemene stemmen goed (17 stemmen 
voor en geen onthoudingen)

29. Installatie van de verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op twee- of 
driewielige motorvoertuigen (gecodificeerde versie)
2007/0270(COD) - COM(2007)0768

Besluit: de commissie keurt het verslag met algemene stemmen goed (17 stemmen 
voor en geen onthoudingen)

30. Onderdeelgoedkeuring van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van 
landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie)
2007/0284(COD) - COM(2007)0840

Besluit: de commissie keurt het verslag met algemene stemmen goed (17 stemmen 
voor en geen onthoudingen)
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31. Bepaalde onderdelen en kenmerken van landbouw- of bosbouwtrekkers op 
wielen (gecodificeerde versie)
2006/0221(COD) - COM(2006)0662

Besluit: de commissie keurt het verslag met algemene stemmen goed (17 stemmen 
voor en geen onthoudingen)

32. Door de constructie bepaalde maximumsnelheid en de laadplatforms van 
landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie)
2006/0219(COD) - COM(2006)0667

Besluit: de commissie keurt het verslag met algemene stemmen goed (17 stemmen 
voor en geen onthoudingen)

33. Stuurinrichting van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde 
versie)
2006/0225(COD) - COM(2006)0670

Besluit: de commissie keurt het verslag met algemene stemmen goed (17 stemmen 
voor en geen onthoudingen)

34. Installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van landbouw- en 
bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie)
2007/0066(COD) - COM(2007)0192

Besluit: de commissie keurt het verslag met algemene stemmen goed (17 stemmen 
voor en geen onthoudingen)

35. Achteruitkijkspiegels van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen 
(gecodificeerde versie)
2007/0081(COD) - COM(2007)0236

Besluit: de commissie keurt het verslag met algemene stemmen goed (17 stemmen 
voor en geen onthoudingen)

36. Kantelbeveiligingsinrichtingen aan de achterzijde op land- of 
bosbouwsmalspoortrekkers op wielen (gecodificeerde versie)
2007/0107(COD) - COM(2007)0310

Besluit: de commissie keurt het verslag met algemene stemmen goed (17 stemmen 
voor en geen onthoudingen)

37. Sleepinrichting en achteruitrij-inrichting van landbouw- en bosbouwtrekkers 
op wielen (gecodificeerde versie)
2007/0117(COD) - COM(2007)0319
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Besluit: de commissie keurt het verslag met algemene stemmen goed (17 stemmen 
voor en geen onthoudingen)

38. Onderdrukking van radiostoringen, veroorzaakt door landbouw- of 
bosbouwtrekkers (elektromagnetische compatibiliteit) (gecodificeerde versie)
2007/0166(COD) - COM(2007)0462

Besluit: de commissie keurt het verslag met algemene stemmen goed (17 stemmen 
voor en geen onthoudingen)

39. Geluidsniveau op oorhoogte van bestuurders van landbouw- of 
bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie)
2007/0205(COD) - COM(2007)0588

Besluit: de commissie keurt het verslag met algemene stemmen goed (17 stemmen 
voor en geen onthoudingen)

40. Kantelbeveiligingsinrichtingen op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen 
(statische proeven) (gecodificeerde versie)
2008/0008(COD) - COM(2008)0025

Besluit: de commissie keurt het verslag met algemene stemmen goed (17 stemmen 
voor en geen onthoudingen)

Achter gesloten deuren

41. Onderzoek geloofsbrieven

Sprekers: de voorzitter.

De Commissie neemt de geloofsbrieven van de volgende nieuwe leden met algemene 
stemmen aan:

- de heer Bernard SOULAGE (ter vervanging van de heer Michel ROCARD), 
met ingang van 1 februari 2009;

- de heer Ioan Lucian HĂMBĂŞAN (ter vervanging van de heer Marian 
ZLOTEA), met ingang van 1 maart 2009.

42. Verzoek om verdediging van de immuniteit van Aldo Patriciello
JURI/6/70655
Rapporteur: Aloyzas Sakalas (PSE)

Sprekers: de rapporteur, Aldo Patriciello (gehoord), Monica Frassoni, Francesco 
Enrico Speroni, Klaus-Heiner Lehne

Besluit: De commissie besluit met 8 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 
onthoudingen de immuniteit van de heer Patriciello niet te 
verdedigen.
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43. Verzoek om verdediging van de immuniteit van Aldo Patriciello
JURI/6/74276
Rapporteur: Aloyzas Sakalas (PSE)

Sprekers: de rapporteur, Aldo Patriciello (gehoord), Monica Frassoni, Francesco 
Enrico Speroni, Klaus-Heiner Lehne

44. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Hannes Swoboda
JURI/6/73376
Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE)

Sprekers: de rapporteur en Hannes Swoboda (gehoord).

Besluit: De commissie besluit met 9 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 
onthoudingen de immuniteit van Hannes Swoboda niet op te 
heffen. 

45. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Antonio Di Pietro
JURI/6/64055

CM - PE419.921v01-00
CM - PE412.188v01-00
CM - PE412.287v01-00

Rapporteur: Aloyzas Sakalas (PSE)

Besluit: De commissie besluit met 9 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 
onthoudingen de immuniteit van Antonio Di Pietro niet op te 
heffen. 

46. Verzoek om verdediging van de immuniteit van Renato Brunetta
JURI/6/64077
Rapporteur: Aloyzas Sakalas (PSE)

Besluit: De commissie besluit met 8 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 
onthouding de immuniteit van de Renato Brunetta te verdedigen.

47. Datum van de volgende vergadering

15 april 2009 te Straatsburg (buitengewone vergadering)

De vergadering wordt om 12.30 uur gesloten.
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