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Commissie juridische zaken

JURI_PV(2012)0125_1

NOTULEN
Vergadering van 25 januari 2012, 9.00 - 12.30 uur

en 15.00 - 18.30 uur
en 26 januari 2012, 9.00 - 12.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op 25 januari 2012 om 9.08 uur geopend onder voorzitterschap van 
Luigi Berlinguer (oudste lid in jaren).

De commissie gaat over tot de verkiezing van haar bureau overeenkomstig artikel 191 van het 
Reglement.

1. Verkiezing van de voorzitter

Tadeusz Zwiefka draagt Klaus-Heiner Lehne voor als kandidaat voor het 
voorzitterschap. Klaus-Heiner Lehne aanvaardt de voordracht en bevestigt dat hij de 
verklaring betreffende de financiële belangen heeft ingevuld. Klaus-Heiner Lehne 
wordt bij acclamatie gekozen.

Klaus-Heiner Lehne (voorzitter) neemt om 09.10 uur het voorzitterschap over. 

2. Verkiezing van de eerste ondervoorzitter

Bernhard Rapkay draagt Luigi Berlinguer voor als kandidaat voor de functie van 
eerste ondervoorzitter. Luigi Berlinguer aanvaardt de voordracht en bevestigt dat hij 
de verklaring betreffende de financiële belangen heeft ingevuld. Luigi Berlinguer 
wordt bij acclamatie gekozen.

3. Verkiezing van de tweede ondervoorzitter

Tadeusz Zwiefka draagt Raffaele Baldassarre voor als kandidaat voor de functie van 
tweede ondervoorzitter. Raffaele Baldassarre aanvaardt de voordracht en bevestigt dat 
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hij de verklaring betreffende de financiële belangen heeft ingevuld. Raffaele 
Baldassarre wordt bij acclamatie gekozen.

4. Verkiezing van de derde ondervoorzitter

Bernhard Rapkay draagt Evelyn Regner voor als kandidaat voor de functie van derde 
ondervoorzitter. Evelyn Regner aanvaardt de voordracht en bevestigt dat zij de 
verklaring betreffende de financiële belangen heeft ingevuld. Evelyn Regner wordt bij 
acclamatie gekozen.

5. Verkiezing van de vierde ondervoorzitter

Tadeusz Zwiefka draagt Sebastian Valentin Bodu voor als kandidaat voor de functie 
van vierde ondervoorzitter. Sebastian Valentin Bodu aanvaardt de voordracht en 
bevestigt dat hij de verklaring betreffende de financiële belangen heeft ingevuld. 
Sebastian Valentin Bodu wordt bij acclamatie gekozen.

6. Aanneming van de agenda JURI_OJ (2012)0125v01-00

De punten 20, 24, 25, 26, 28 en 30 van de ontwerpagenda worden uitgesteld. 

De ontwerpagenda wordt aangenomen.

7. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter deelt mede dat de coördinatoren om 12.30 uur de gelegenheid hebben 
om de Deense minister van Justitie, Morten Bødskov, te ontmoeten.

8. Goedkeuring van de notulen

De notulen van de vergadering van 19-20 december 2011 worden goedgekeurd.

9. Toegestaan gebruik van verweesde werken

JURI/7/06115
***I 2011/0136(COD) COM(2011)0289 – C7-0138/2011

Sprekers: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Rainer Wieland, Alexandra Thein, 
Christian Engström, Elaine Miller (Commissie) en Marco Giorello (Commissie). Er 
wordt besloten dat er op 1 maart 2012 een stemming plaatsvindt.

10. Wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus

JURI/7/07816
***I 2011/0361(COD) COM(2011)0747 – C7-0420/2011

Sprekers: Cecilia Wikström, Sebastian Valentin Bodu, Antonio Masip Hidalgo, Eva 
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Lichtenberger, Klaus-Heiner Lehne, Michael Fridich (Commissie).

11. Statuut van de ambtenaren, alsmede de regeling welke van toepassing is op de 
andere personeelsleden van de EU

JURI/7/08217
***I 2011/0455(COD) COM(2011)0890 – C7-0507/2011

Sprekers: Dagmar Roth-Behrendt, Raffaele Baldassarre, Eva Lichtenberger, 
Alexandra Thein, Giuseppe Gargani, Antonio Masip Hidalgo, Christian Levasseur 
(Commissie), Klaus-Heiner Lehne.

Raffaele Baldassarre neemt van 11.34 uur tot 11.38 uur het voorzitterschap over.

12. Achttiende verslag "De wetgeving verbeteren" - Toepassing van het 
subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel (2010)

JURI/7/07630
2011/2276(INI) COM(2011)0344+ COM(2011)0803

Sprekers: Sajjad Karim, Evelyn Regner, Kurt Lechner, Angelika Niebler Jonathan 
Stoodley (Commissie).

13. Minimumnormen voor de rechten en de bescherming van slachtoffers van 
misdrijven en voor slachtofferhulp

JURI/7/06074
***I 2011/0129(COD) COM(2011)0275 – C7-0127/2011

Sprekers: Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy, Cecilia Wikström, Teresa 
Jiménez-Becerril Barrio (corapporteur LIBE), Antonyia Parvanova (corapporteur 
FEMM), Eva Lichtenberger.

De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op 7 maart 2012.

De vergadering wordt om 12.31 uur geschorst en om 14.42 uur hervat.

14. Gedachtewisseling met Morten Bødskov, minister van Justitie, over de 
prioriteiten van het Deens voorzitterschap

Klaus-Heiner Lehne verwelkomt Morten Bødskov, de Deense minister van Justitie.

Sprekers: Morten Bødskov, Klaus-Heiner Lehne, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, 
Evelyn Regner.

15. Gedachtewisseling met Ole Sohn, minister van Bedrijfsleven en Groei, over de 
prioriteiten van het Deens voorzitterschap

Klaus-Heiner Lehne verwelkomt Ole Sohn, Deense minister van Bedrijfsleven en 
Groei.

Sprekers: Ole Sohn, Antonio Masip Hidalgo, Klaus-Heiner Lehne.
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De vergadering wordt om 15.47 uur geschorst en om 15.54 uur hervat, met gesloten deuren.

16. Geschillen waarbij het Parlement betrokken is (artikel 128 van het Reglement)

Sprekers: Eva Lichtenberger

De commissie besluit unaniem de Voorzitter aan te bevelen dat het Parlement beroep 
moet instellen bij het Hof van Justitie tegen het besluit van de Raad 2012/19/EU van 
16 december 2011 houdende goedkeuring, namens de Europese Unie, van een 
verklaring inzake de toekenning van vangstmogelijkheden in wateren van de EU aan 
vissersvaartuigen die de vlag van de Bolivariaanse Republiek Venezuela voeren in de 
exclusieve economische zone voor de kust van Frans Guyana, op grond van het feit 
dat er een verkeerde rechtsgrondslag en gerechtelijke procedure zijn gebruikt bij de 
goedkeuring van het besluit.

17. Onderzoek van geloofsbrieven (artikel 3 van het Reglement)

De commissie onderzoekt de geloofsbrieven van de 18 nieuwe leden:
Bulgarije: Svetoslav Hristov Malinov, met ingang van 01/12/2011;
Spanje: Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Eva Ortiz 
Vilella and Salvador Sedó i Alabart, met ingang van 01/12/2011;
Frankrijk: Yves Cochet en Jean Roatta, met ingang van 07/12/2011;
Italië: Gino Trematerra, met ingang van 01/12/2011;
Letland: Kārlis Šadurskis, met ingang van 01/12/2011;
Malta: Joseph Cuschieri, met ingang van 01/12/2011;
Oostenrijk: Ewald Stadler, met ingang van 07/12/2011, en Josef Weidenholzer, met 
ingang van 01/12/2011;
Polen: Arkadiusz Tomasz Bratkowski, met ingang van 07/12/2011;
Slovenië: Zofija Mazej Kukovič, met ingang van 08/12/2011;
Zweden: Amelia Andersdotter en Jens Nilsson, met ingang van 01/12/2011;
Verenigd Koninkrijk: Anthea Mcintyre, met ingang van 01/12/2011.
Nederland: Daniël van der Stoep, met ingang van 15/12/2011.

Tevens worden de geloofsbrieven van de volgende leden onderzocht:
Mevrouw Ana Miranda (ter vervanging van de heer Oriol Junqueras Vies), vanaf 1 
januari 2012,
De heer Younous Omarjee (ter vervanging van de heer Elie Hoarau) vanaf 4 januari 
2012,
Mevrouw María Auxiliadora Correa Zamora (ter vervanging van de heer José Manuel 
García-Margallo y Marfil) vanaf 13 januari 2012,
De heer Juan Andrés Naranjo Escobar (ter vervanging van de heer Íñigo Méndez de 
Vigo), vanaf 13 januari 2012,
Inês Zuber (ter vervanging van Ilda Figueiredo), vanaf 18 januari 2012.

De commissie onderzoekt de volgende ontslagnemingen:
De heer Kurt Lechner, vanaf 17 maart 2012,
Mevrouw Diana Wallis, vanaf 1 februari 2012,
De heer Proinsias De Rossa, vanaf 1 februari 2012,
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18. Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van de heer Dimitar 
Stoyanov

JURI/7/07890
2011/2304(IMM)

Dimitar Stoyanov verklaart dat de aanklager de eis heeft ingetrokken. Derhalve zal hij 
de Voorzitter van het Parlement schriftelijk vragen om zijn verzoek om verdediging 
van zijn immuniteit in te trekken.

19. Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Krisztina Morvai

JURI/7/04663
2010/2285(IMM)

Sprekers: Eva Lichtenberger, Klaus-Heiner Lehne.

Met acht stemmen voor en één tegen besluit de commissie de opheffing van de 
immuniteit van Krisztina Morvai aan te bevelen. Mevrouw Lichtenberger heeft de 
opdracht gekregen een ontwerpverslag op te stellen waarover tijdens de vergadering 
van 1 maart 2012 zal worden gestemd.

De vergadering wordt op 25 januari 2012 om 16.10 uur geschorst en op 26 januari 2012 om 
9.10 uur hervat, met gesloten deuren.

20. Rondvraag

De voorzitter verwelkomt Diana Wallis en wenst haar het allerbeste voor na haar 
ontslagneming.

De commissie besluit de Voorzitter aan te bevelen dat het Parlement zich bij de 
Commissie moet aansluiten bij het ondernemen van juridische stappen tegen de Raad 
om te streven naar annulering van Besluit 2011/708/EU van de Raad en de 
vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie inzake 
de ondertekening namens de Unie en voorlopige toepassing van de Overeenkomst 
inzake luchtvervoer tussen de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie, de 
lidstaten en anderen.

21. Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van de heer Luigi de 
Magistris

JURI/7/05724
2011/2064(IMM)

De commissie hoort Luigi de Magistris overeenkomstig artikel 7, lid 3, van het 
Reglement.

Sprekers: Bernhard Rapkay, Klaus-Heiner Lehne, Francesco Enrico Speroni, Raffaele 
Baldassarre, Cecilia Wikström, Eva Lichtenberger, Alexandra Thein.

De commissie is van mening dat de rapporteur de vier dossiers dient te bestuderen in 
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het licht van de beginselen die tijdens het debat naar voren zijn gekomen, en dat hij 
vier afzonderlijke verslagen dient op te stellen waarover tijdens een volgende 
commissievergadering zal worden gestemd.

De vergadering wordt om 10.20 uur geschorst en om 10.23 uur hervat, openbaar toegankelijk.

22. Wijziging van de richtlijnen 89/666/EEG, 2005/56/EG en 2009/101/EG wat de 
koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters betreft

JURI/7/05464
***I 2011/0038(COD) COM(2011)0079 – C7-0059/2011

Kurt Lechner spreekt over de bepalingen inzake gedelegeerde handelingen in het 
voorstel. De deadline met betrekking tot deze handelingen is gewijzigd in 3+3 
maanden in plaats van 2+2 maanden zoals in de consensus bepaald, gezien het feit dat 
de in artikel 3, lid 4d, bepaalde tarieven van essentieel belang voor de burgers zijn.

De volgende amendementen worden aangenomen: Compromisamendementen 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61; Amendementen 6, 7, 8 (uitsluitend linguïstische 
correctie), 14 (uitsluitend linguïstische correctie), 15, 18 (uitsluitend eerste gedeelte), 
20 (met mondeling amendement), 21 (uitsluitend eerste gedeelte), 25 (uitsluitend 
linguïstische correctie), 31 (met mondeling amendement). De overige amendementen 
komen te vervallen, worden ingetrokken of worden verworpen.

De commissie keurt het gewijzigde Commissievoorstel en de 
ontwerpwetgevingsresolutie met algemene stemmen (23) goed.

23. Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane

JURI/7/06139
***I 2011/0137(COD) COM(2011)0285 – C7-0139/2011

De volgende amendementen worden aangenomen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33. De overige 
amendementen komen te vervallen, worden ingetrokken of worden verworpen.

Het ontwerpadvies wordt goedgekeurd met 20 stemmen voor bij 1 onthouding.

24. Een concurrerende digitale interne markt - e-overheid als speerpunt

JURI/7/06782
2011/2178(INI) COM(2010)0743

Er worden geen amendementen ingediend.

De commissie keurt het ontwerpadvies met eenparigheid van stemmen goed, met 23 
stemmen voor. 
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25. Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting (CCCTB)

JURI/7/08620
* 2011/0058(CNS) COM(2011)0121 – C7-0092/2011

De commissie hecht haar goedkeuring aan het ontwerpadvies inzake de 
rechtsgrondslag met 22 stemmen voor bij één onthouding.

26. Verordening (EG) nr. 596/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 
juni 2009 tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad van een aantal 
besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is, 
wat de regelgevingsprocedure met toetsing betreft – Aanpassing aan de 
regelgevingsprocedure met toetsing – Vierde Deel 

De commissie keurt het ontwerpverslag met eenparigheid van stemmen goed, met 23 
stemmen voor. 

27. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter bespreekt de resultaten van de coördinatorenvergadering van de vorige 
avond.

De commissie benoemt de volgende permanente rapporteurs:

Onderzoek van geloofsbrieven  Klaus-Heiner Lehne

Rectificaties Klaus-Heiner Lehne

Waarnemer voor het Europees Netwerk van Raden 
voor de rechtspraak 

Luigi Berlinguer

Gendermainstreaming Eva Lichtenberger

Waarnemer van het EP bij de Haagse Conferentie 
voor Internationaal Privaatrecht

Alexandra Thein

Vertegenwoordiger in de trans-Atlantische 
wetgeversdialoog 

Marielle Gallo

Contactpunt voor de rechten van het kind Eva Lichtenberger

De volgende rapporteurs voor immuniteiten worden aangesteld: Tadeusz Zwiefka, 
Bernhard Rapkay, Cecilia Wikström, Eva Lichtenberger, Francesco Speroni, Dimitar 
Stoyanov.

De volgende rapporteurs worden aangesteld:

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring 
van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de 
Europese Unie, van de toetreding van Marokko tot het 
Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de 
burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering 

Eva Lichtenberger
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van kinderen
Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring 
van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de 
Europese Unie, van de toetreding van Singapore tot het 
Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de 
burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering 
van kinderen

Eva Lichtenberger

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring 
van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de 
Europese Unie, van de toetreding van de Russische 
Federatie tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 
betreffende de burgerrechtelijke aspecten van 
internationale ontvoering van kinderen

Eva Lichtenberger

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring 
van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de 
Europese Unie, van de toetreding van Albanië tot het 
Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de 
burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering 
van kinderen

Eva Lichtenberger

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring 
van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de 
Europese Unie, van de toetreding van Andorra tot het 
Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de 
burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering 
van kinderen

Eva Lichtenberger

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring 
van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de 
Europese Unie, van de toetreding van de Seychellen tot het 
Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de 
burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering 
van kinderen

Eva Lichtenberger

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring 
van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de 
Europese Unie, van de toetreding van Gabon tot het 
Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de 
burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering 
van kinderen

Eva Lichtenberger

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring 
van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de 
Europese Unie, van de toetreding van Armenië tot het 
Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de 
burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering 
van kinderen

Eva Lichtenberger

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot vaststelling van het programma "Rechten en 
burgerschap" voor de periode 2014-2020

geen advies.

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad over Europese fondsen voor sociaal 
ondernemerschap

Dimitar Stoyanov
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Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad over Europese risicokapitaalfondsen

Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit 
het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

geen advies.

Verslag van de Commissie aan de EP en de Raad over de 
tenuitvoerlegging van de Europese wetgeving op het 
gebied van het gemeenschappelijk Europees luchtruim: tijd 
voor concrete resultaten

geen advies.

Wijzigingen van het statuut van het Hof van Justitie Alexandra Thein
Ontwerpverordening betreffende rechters-plaatsvervangers 
bij het Gerecht voor ambtenarenzaken

Alexandra Thein

Immuniteit van de heer Vadim Tudor Cecilia Wikström
Rome II Cecilia Wikström

Wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de 
wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde 
jaarrekeningen

Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende specifieke eisen voor de wettelijke 
controles van financiële overzichten van organisaties van 
openbaar belang

Sajjad Karim

De commissie besluit een wetgevingsinitiatiefverslag inzake de Volgrechtrichtlijn 
(2001/84/EG) te publiceren.

De commissie besluit een hoorzitting te houden inzake de wederzijdse erkenning van 
beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken.

De commissie hecht haar goedkeuring aan de voorstellen van de beleidsdirectie inzake 
het gebruik van het expertisebudget voor 2012.

De commissie bevestigt de ontvangst van de beoordeling van het onderzoek van de 
beleidsdirectie voor 2011.

De commissie hecht haar goedkeuring aan het programma van hoorzittingen voor het 
jaar 2012.

De commissie stemt ermee in om de conferentie over auteursrecht uit te stellen en 
besluit een mondelinge vraag bij de Commissie in te dienen over het aangekondigde 
voorstel betreffende maatschappijen voor collectieve belangenbehartiging.

De commissie besluit het Instituut voor Europees recht uit te nodigen voor de 
commissievergadering van 26 maart 2012.

De commissie hecht haar goedkeuring aan het jaarprogramma van de delegaties voor 
2012, inclusief de delegatie naar China.
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Met betrekking tot vergelijkende studies bij de herziening van het statuut van de 
ambtenaren, besluit de commissie geen opdracht te geven tot het opstellen van een 
aanvullend verslag, maar de permanente vertegenwoordigingen per brief om de 
relevante informatie te verzoeken.

De commissie besluit een afscheidsborrel te organiseren ter gelegenheid van het 
vertrek van twee leden, Diana Wallis en Kurt Lechner, en het hoofd van het 
secretariaat, María-José Martinez Iglesias.

28. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie

JURI/7/05776
***I 2011/0901(COD) 02074/2011 – C7-0090/2011

29. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de rechters-plaatsvervangers bij het Gerecht voor ambtenarenzaken 
van de Europese Unie

JURI/7/05777
***I 2011/0902(COD) 01923/2011 – C7-0091/2011

De twee punten worden gezamenlijk behandeld.

Sprekers: Diana Wallis, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico 
Speroni, Klaus-Heiner Lehne, Tadeusz Zwiefka, Alexandra Thein.

De commissie hecht haar goedkeuring aan het volgende onderhandelingsmandaat:

'1. De commissie besluit onderhandelingen te openen met de Raad en de Commissie 
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
houdende wijzing van het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het 
voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
rechters-plaatsvervangers bij het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie 
teneinde tot een akkoord te komen. In het kader van de politieke prioriteiten van de 
commissie is dit besluit gerechtvaardigd.

2. Het onderhandelingsteam bestaat uit: Alexandra Thein (ALDE, rapporteur), 
Tadeusz Zwiefka (EPP), Antonio Masip Hidalgo (S&D), Eva Lichtenberger 
(Groenen/EFA), Zbigniew Ziobro (ECR), Jiří Maštálka (GUE/NGL), Francesco 
Enrico Speroni (EFD). Andere leden kunnen een verzoek tot deelname indienen.

3. Met betrekking tot de onderhandelingen worden de volgende prioriteiten gesteld, 
die indien dit noodzakelijk wordt geacht in de loop van de onderhandelingen door de 
commissie kunnen worden gespecificeerd en aangepast:

a) Er dient een ambt van vicepresident van het Hof van Justitie te worden ingesteld, 
teneinde de werklast van de president te verminderen.

b) Het Gerecht heeft meer rechters nodig om de verhoogde werklast op te vangen.
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c) Er zijn wellicht nog een aantal organisatorische wijzigingen nodig om de verhoogde 
werklast op te vangen.

d) Het onderhandelingsteam kan de voordelen van de instelling van gespecialiseerde 
kamers of gerechten in overweging nemen.

e) Het is van groot politiek belang dat er bij de benoeming van rechters een goed 
geografisch evenwicht bestaat.

f) Het moet mogelijk zijn om, indien nodig, rechters-plaatsvervangers bij het Gerecht 
voor ambtenarenzaken te benoemen.

4. De rapporteur en de leden van het onderhandelingsteam zullen de coördinatoren en 
de gehele commissie regelmatig op de hoogte stellen van de vooruitgang bij de 
onderhandelingen.'

30. Wijziging van Verordening (EG) nr. 864/2007 betreffende het recht dat van 
toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II)

JURI/7/01255
2009/2170(INI)

Sprekers: Diana Wallis, Marielle Gallo.

31. Presentatie van een studie over de tenuitvoerlegging van optionele instrumenten 
op burgerrechtelijk gebied in Europa, door Bénédicte Fauvarque-Cosson, 
professor aan de Universiteit Panthéon-Assa (Parijs II), Copresident van Trans 
Europe Experts (TEE)

Klaus-Heiner Lehne verwelkomt professor Bénédicte Fauvarque-Cosson (Universiteit 
Panthéon-Assas - Parijs II) en professor Martine Behar-Touchais (Universiteit Parijs 
Descartes - Parijs V).

Sprekers: Professor Bénédicte Fauvarque-Cosson, Professor Martine Behar-Touchais, 
Diana Wallis, Klaus-Heiner Lehne, Alexandra Thein.

Evelyn Regner neemt van11.06 tot 11.08 uur het voorzitterschap over.

32. Artikel 38 bis: Subsidiariteit

Sinds 19 december 2011 heeft het Parlement de volgende gemotiveerde adviezen van 
nationale parlementen ontvangen over twijfels in verband met de subsidiariteit:

Met redenen omklede adviezen
van de Senaat van de Republiek Frankrijk inzake het voorstel voor een verordening 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende prudentiële vereisten voor 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen
(COM(2011)0452 –C7-0417/2011– 2011/0202(COD))
van de Zweedse Rijksdag inzake het voorstel voor een verordening van het Europees 
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Parlement en de Raad betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen
(COM(2011)0452 –C7-0417/2011– 2011/0202(COD))
van het parlement van het Groothertogdom Luxemburg over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (ELFPO)
(COM(2011)0627 –C7-0340/2011– 2011/0282(COD))
van de Belgische Senaat inzake het voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht
(COM(2011)0635 –C7-0329/2011– 2011/0284(COD))
van de Bondsraad van de Bondsrepubliek Duitsland inzake het voorstel voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende strafrechtelijke sancties 
voor handel met voorwetenschap en marktmanipulatie
(COM(2011)0654 –C7-0358/2011– 2011/0297(COD))
van de Zweedse Rijksdag over het voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake 
ratingbureaus
(COM(2011)0747 –C7-0420/2011– 2011/0361(COD))

33. Datum en plaats volgende vergadering

1 maart 2012, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur
Brussel
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