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NOTULEN
Vergadering van 11 januari 2010, 15.00 – 18.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 11 januari 2010 om 15.11 uur geopend onder 
voorzitterschap van Sophia in 't Veld (ondervoorzitter) tot 16.40 uur en Salvatore Iacolino van
16.40 tot 18.00 uur.

1. Aanneming van de agenda LIBE_OJ (2010)0111v02-00

De agenda wordt aangenomen met de volgende wijzigingen:

– Het gezamenlijk debat over Frontex (agendapunten 4, 5 en 6) eindigt om 16.40 uur;

– Agendapunt 7 over "Deelname van Zwitserland en Liechtenstein aan de activiteiten 
van FRONTEX" komt te vervallen, aangezien de rapporteur nog relevante informatie 
moet ontvangen van de diensten van de Commissie en van de Raad. Op initiatief van
de rapporteur voor advies (de heer Coelho) wordt dit agendapunt vervangen door twee
wetgevingsvoorstellen over "Visa voor verblijf van langere duur";

– Agendapunt 17 over de internationale overeenkomsten, waarover het Europees 
Parlement zich na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon dient uit te 
spreken, wordt uitgesteld naar de volgende vergadering van de Commissie LIBE. Het 
Europees Parlement heeft namelijk de teksten van de overeenkomsten nog niet 
ontvangen, in tegenstelling tot wat Voorzitter Busek heeft gevraagd en wat de Raad en 
de Commissie hebben toegezegd.

2. Mededelingen van de voorzitter

De commissie hecht haar goedkeuring aan de aanbevelingen van de coördinatoren ten 
aanzien van de benoeming van de volgende rapporteurs:
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– Mevrouw Lambert (Verts/ALE): minimumnormen voor de erkenning van 
onderdanen van derde landen en staatlozen als personen die internationale 
bescherming genieten, en de inhoud van de verleende bescherming (herschikking);

– Mevrouw Guillaume (S&D): minimumnormen voor de procedures in de lidstaten 
voor de verlening of intrekking van internationale bescherming (herschikking); 

– Mevrouw Mathieu (PPE): één enkele aanvraagprocedure voor verblijf en werk.

3. Presentatie door de Commissie over de uitvoering van de begroting 2009
LIBE/7/01895

De vertegenwoordiger van de Commissie, mevrouw M. Pariat, geeft een overzicht van
de uitvoering van titel 18 – ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
(voorlopige cijfers). De uitvoeringsgraad blijkt beter te zijn dan in het voorgaande 
jaar: 97% bij vastleggingskredieten (VK) en 90% bij betalingskredieten (BK), tegen
87,51% bij VK en 80,88% bij BK in 2008.
Er wordt vermeld dat het kleine verschil betreffende de uitvoering in termen van VK
wordt veroorzaakt door tekortkomingen op de volgende gebieden: 
a) de grootschalige IT-systemen (SIS II, VIS); 
b) bij de specifieke programma's, zoals "Civiel recht", "Strafrecht", "Terrorisme en 
andere aan veiligheid gerelateerde risico's: preventie, paraatheid en beheersing van de 
gevolgen" en "Preventie en bestrijding van criminaliteit", zijn er betrekkelijk weinig 
kwalitatief goede projecten en c) problemen op het niveau van de agentschappen.

Verscheidene leden nemen het woord: Simon Busuttil (PPE), Marie-Christine Vergiat 
(GUE), Sophia in 't Veld (ALDE), Krisztina Morvai (NI) stellen vragen over kwesties
als de exacte uitvoeringsgraad van het Buitengrenzenfonds, het Terugkeerfonds, het 
Europees Vluchtelingenfonds en het Europees Fonds voor de integratie van 
onderdanen van derde landen; de redenen van de lage kwaliteit van de projecten in de
door de Commissie genoemde specifieke programma's; de uitvoeringsgraad voor het
Frontex-agentschap.
De vertegenwoordiger van de Commissie geeft antwoord op enkele punten; ten 
aanzien van één specifiek punt (hervestiging) wordt voorgesteld een schriftelijk 
antwoord te formuleren.

Gezamenlijk debat over Frontex

4. FRONTEX - Het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele 
samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de EU
LIBE/7/01896

 Presentatie van het werkprogramma 2010 en aanverwante aspecten door de heer 
Ilkka Laitinen, uitvoerend directeur van Frontex

5. Onderzoek naar de mogelijkheid om gespecialiseerde bijkantoren van het 
Frontex-agentschap op te richten

De heer Ilkka Laitinen, uitvoerend directeur van Frontex, presenteert het 
werkprogramma 2010. 
De volgende leden nemen het woord: Stavros Lambrinidis (S&D), Sarah Ludford 



PV\801269NL.doc 3/10 PE438.161v01-00

NL

(ALDE), Claude Moraes (S&D) Franziska Keller (Verts/ALE), Philip Claeys (NI), 
Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Simon Busuttil (PPE), 
Wim van de Camp (PPE), Hélène Flautre (Verts/ALE), Salvatore Iacolino (PPE), Ioan 
Enciu (S&D), Rui Tavares (GUE), Rosario Crocetta (S&D) en Marie-Christine 
Vergiat (GUE).

6. Voorstel voor een besluit van de Raad houdende aanvulling van de 
Schengengrenscode op het gebied van de bewaking van de maritieme 
buitengrenzen in het kader van de operationele samenwerking die wordt 
gecoördineerd door het Europees Agentschap voor het beheer van de 
operationele samenwerking aan de buitengrenzen
COM(2009)0658

De vertegenwoordiger van de Raad en de Commissie neemt het woord. 

De volgende leden nemen het woord: Simon Busuttil (PPE), Hélène Flautre 
(Verts/ALE), Claude Moraes (S&D) en Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE). 

De heer Ilkka Laitinen, uitvoerend directeur van Frontex, neemt het woord en de 
Juridische dienst spreekt zich uit over het onderwerp, met name wat betreft de
blijvende toepasselijkheid van de comitéprocedure die al deel uitmaakt van het acquis 
communautaire. Voor zover het gaat om de inhoud van de maatregel zelf (met name
het bindende karakter ervan voor de lidstaten en de juridische gevolgen van de 
"richtsnoeren") is een specifieke analyse vereist. Een verzoek daartoe zal worden 
ingediend door de voorzitter van de Commissie LIBE.

7. Deelname van Zwitserland en Liechtenstein aan de activiteiten van FRONTEX

LIBE/7/00319
* 2009/0073(CNS) COM(2009)0255 – C7-0217/2009

Rapporteur: Philip Claeys (NI)
Ten principale: LIBE –
Adviezen: AFET – Besluit: geen advies

 Gedachtewisseling

Dit agendapunt komt te vervallen in afwachting van aanvullende gegevens van de
Commissie over deze kwestie.

Punt 8-13 stemming

8. Kwijting 2008: Algemene begroting EG - Afdeling III - Commissie
LIBE/7/00561

2009/2068(DEC) SEC(2009)1089[01] – C7-0172/2009

Rapporteur voor 
advies:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.717v02-00
AM – PE431.084v01-00

Ten principale: CONT – Bogusław Liberadzki (S&D)

 Goedkeuring ontwerpadvies

Het ontwerpadvies wordt met algemene stemmen goedgekeurd met 36 stemmen voor 
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en 0 tegen bij 0 onthoudingen.

9. Kwijting 2008: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
LIBE/7/01092

2009/2114(DEC) SEC(2009)1089[14] – C7-0185/2009

Rapporteur voor 
advies:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.718v03-00
AM – PE431.079v01-00

Ten principale: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Goedkeuring ontwerpadvies

Het ontwerpadvies wordt met algemene stemmen goedgekeurd met 36 stemmen voor 
en 0 tegen bij 0 onthoudingen.

10. Kwijting 2008: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
LIBE/7/01094

2009/2113(DEC) SEC(2009)1089[13] – C7-0184/2009

Rapporteur voor 
advies:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.719v02-00
AM – PE431.082v01-00

Ten principale: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Goedkeuring ontwerpadvies

Het ontwerpadvies wordt met algemene stemmen goedgekeurd met 36 stemmen voor 
en 0 tegen bij 0 onthoudingen.

11. Kwijting 2008: Eurojust
LIBE/7/01107

2009/2119(DEC) SEC(2009)1089[19] – C7-0190/2009

Rapporteur voor 
advies:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.720v02-00
AM – PE431.083v01-00

Ten principale: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Goedkeuring ontwerpadvies

Het ontwerpadvies wordt met algemene stemmen goedgekeurd met 36 stemmen voor 
en 0 tegen bij 0 onthoudingen.

12. Kwijting 2008: Europese Politieacademie
LIBE/7/01126

2009/2127(DEC) SEC(2009)1089[27] – C7-0198/2009

Rapporteur voor 
advies:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.722v02-00
AM – PE431.081v01-00

Ten principale: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Goedkeuring ontwerpadvies

Het ontwerpadvies wordt met algemene stemmen goedgekeurd met 36 stemmen voor 
en 0 tegen bij 0 onthoudingen.
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13. Kwijting 2008: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele 
samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie 
(FRONTEX)
LIBE/7/01132

2009/2128(DEC) SEC(2009)1089[28] – C7-0199/2009
Rapporteur voor 
advies:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.723v02-00
AM – PE431.080v01-00

Ten principale: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Goedkeuring ontwerpadvies

Het ontwerpadvies wordt met algemene stemmen goedgekeurd met 36 stemmen voor 
en 0 tegen bij 0 onthoudingen.

13a. Ontwerpverslagen over visa voor verblijf van langere duur: update over de 
procedure

Rapporteur Carlos Coelho geeft een inleiding op het agendapunt over deze twee
ontwerpverslagen. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon vallen
beide verslagen onder dezelfde procedure (medebeslissing). Hij stelt derhalve voor de 
twee verslagen over visa voor verblijf van langere duur samen te voegen. 

De vertegenwoordigers van het Spaanse voorzitterschap (Eugenio Burgos Nieto) en 
van de Europese Commissie (Hendrik Nielsen) geven aan dat hun instelling akkoord 
gaat met de samenvoeging. De commissie stemt in met het voorstel van de rapporteur. 
De rapporteur kondigt aan dat een geïntegreerde versie zal worden rondgedeeld 
voordat de termijn voor de indiening van amendementen verstrijkt.

Volgende stappen:

 een geïntegreerde versie van de twee verslagen ronddelen

 termijn voor de indiening van amendementen: 18 januari 2010, 12.00 uur

14. Recht op vertolking en vertaling in het kader van strafprocedures

* 2009/0101(CNS) COM(2009)0338 - C7-0133/2009

 Eerste gedachtewisseling en behandeling van de ontwerprichtlijn van de lidstaten

Baroness Sarah Ludford (ALDE), rapporteur voor advies inzake het voorstel van de 
Commissie voor een kaderbesluit van de Raad betreffende het recht op tolk- en 
vertaaldiensten in strafprocedures, dat nu opnieuw op de agenda wordt geplaatst als
initiatief van de lidstaten voor een richtlijn betreffende het recht op vertolking en 
vertaling in strafprocedures, schetst de stand van zaken en maakt bekend dat de 
mondelinge vragen die zijn ingediend voor de volgende plenaire vergadering zijn
bevestigd. Ze benadrukt dat deze door de Raad ingezette ontwikkeling op 
wetgevingsgebied uitsluitend betrekking heeft op het initiatief voor een richtlijn en 
niet op de daaraan gekoppelde resolutie. In dit verband geeft de rapporteur voor advies 
aan dat de Juridische dienst om advies zal worden gevraagd. 

De vertegenwoordiger van het Spaanse voorzitterschap (L. Aguilera Ruiz) geeft een 
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toelichting op het initiatief voor een richtlijn en de Europese Commissie (C. Morgan) 
formuleert haar standpunt. 

Mevrouw Carmen Romero López (S&D) neemt het woord. De Juridische dienst geeft 
aan dat zij schriftelijk zal ingaan op de door de rapporteur voor advies geuite zorg.

Volgende stappen:

 op korte termijn de gewone wetgevingsprocedure starten

15. Specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die 
banden hebben met Osama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban
LIBE/7/00294
* 2009/0055(CNS) COM(2009)0187 – C7-0011/2009
Rapporteur: Emine Bozkurt (S&D)
Ten principale: LIBE –
Adviezen: AFET – Besluit: geen advies

JURI (AL) 
–

Luigi Berlinguer (S&D) AL – PE430.917v01-00

 Debat in de commissie over het verzoek aan het HvJ om Verordening (EU) nr.
1286/2009 van de Raad van 22 december 2009 in te trekken (met handhaving van 
de gevolgen)

De rapporteur voor advies, Emine Bozkurt (S&D), schetst de stappen die het Europees 
Parlement al heeft ondernomen: verzoek aan de Commissie juridische zaken en aan de 
Juridische dienst van het Europees Parlement om de juridische grondslag van een 
dergelijk voorstel te toetsen aan het Verdrag van Lissabon. De resolutie van het 
Europees Parlement van 16 december onderschrijft het standpunt dat een wijziging
van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke
beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met
Osama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban gebaseerd dient te worden op
artikel 75 VWEU en niet op artikel 215, lid 2, VWEU, zoals bepleit door het 
voorzitterschap van de Raad en vertegenwoordigers van de Commissie.

Ondanks de twijfels die het Europees Parlement heeft geuit, is bovengenoemde 
verordening op 22 december 2009 gewijzigd door Verordening (EU) nr. 1286/2009 op
basis van artikel 215, lid 2, VWEU. 

In dit verband wijst de rapporteur erop dat kan worden overwogen een zaak aanhangig 
te maken voor het Hof van Justitie op basis van artikel 263 VWEU 
(wettigheidstoetsing) met handhaving van de gevolgen van de verordening totdat deze 
is vervangen. Tevens benadrukt hij dat de Commissie LIBE steun dient te geven aan 
een eventueel besluit van de Commissie juridische zaken dat ertoe strekt een zaak 
aanhangig te maken bij het Hof van Justitie. 

De leden van de Commissie LIBE gaan akkoord met de steun aan een dergelijk 
besluit. Er wordt besloten de Commissie JURI aan te bevelen de zaak aanhangig te 
maken bij het Hof van Justitie (zelfs indien met behoud van de gevolgen).
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16. Eén enkele aanvraagprocedure voor verblijf en werk

* 2007/0229(CNS) COM(2007)0638 – C6-0470/2007

 Overzicht van de werkzaamheden in de Raad

De voorzitter geeft het woord aan V. Dueñas Jiménez die namens het Spaanse
voorzitterschap een korte samenvatting geeft van wat er tijdens de afgelopen 
voorzitterschappen met deze richtlijn is gebeurd in de raadplegingsprocedure. Hij 
verwoordt de wens van Spanje om in nauwe samenwerking met het Europees 
Parlement toe te werken naar een oplossing. De Europese Commissie (D. Schmitt) 
neemt het woord om opheldering te verschaffen over een aantal vragen met betrekking 
tot het toepassingsgebied van de richtlijn. Hij bevestigt opnieuw dat de Europese 
Commissie in nauwe samenwerking met andere instellingen vooruitgang wil boeken 
met betrekking tot deze kwestie.

17. Internationale overeenkomsten (EU-VS PNR, EU-VS ''TFTP'',...)

 Eerste gedachtewisseling
Bij ontstentenis van de officiële teksten (de diensten van de Commissie werken nog 
aan de vertaling) wordt dit agendapunt uitgesteld naar de volgende vergadering van de 
Commissie LIBE.

18. Rondvraag

Geen.

19. Datum van de volgende vergadering

De volgende vergaderingen worden aangekondigd: 
 26 januari 2010, 9.00 – 12.30 uur (Brussel)
 26 januari 2010, 9.00 – 12.30 en 15.00 – 18.30 uur (Brussel)
 27 januari 2010, 9.00 – 12.30 uur (Brussel)

De vergadering wordt om 18.05 uur gesloten.
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