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NOTULEN
Vergadering van 27 april 2010, 9.00–12.30 en 15.00–18.30 uur

en van 28 april 2010, 9.00 – 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op dinsdag 27 april 2010 om 9.00 uur geopend onder voorzitterschap 
van Sophia in ’t Veld, ondervoorzitter.

1. Een ronde tafelconferentie vond plaats op 26 april 2010:
"Naar een gemeenschappelijk Europees asielstelsel: Een studie naar 
horizontale vraagstukken", 15.00 - 18.30 uur, zaal PHS 3 C 50

Zie afzonderlijke notulen: PV\815251, PE441.170v01-00

2. Aanneming van de agenda LIBE_OJ (2010)0427_1v04-00

De agenda wordt aangenomen.

3. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter kondigt aan dat op de vergadering van de coördinatoren van 26 april 
overeengekomen is om het besluit om de uitvoeringsbepalingen voor de Code voor de 
Europese grenzen met betrekking tot Frontex interventies voor redding op zee voor het 
Hof van Justitie aan te vechten tot 10 mei is uitgesteld. 

4. Migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het 
Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (wijziging van 
Besluit 2008/839/JBZ)
LIBE/7/02186

2010/0006(NLE) COM(2010)0015 – C7-0040/2010
Rapporteur: Carlos Coelho (PPE) PR – PE439.091v01-00

AM – PE439.896v01-00
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Ten principale: LIBE –
Advies: BUDG – Alexander Alvaro (ALDE) AD – PE439.248v03-00

 Goedkeuring ontwerpverslag
 Termijn voor de indiening van amendementen: 15 maart 2010, 12.00 uur

De volgende amendementen worden goedgekeurd: 4, 5, 15 (+ mondeling am.), 6, 7, 8 
(met mondeling am.), 9, 10, mondeling am. (t.v.v. 17), mondeling am. (t.v.v. BUDG 
4),18 (+ BUDG 5 identiek), 19 (+ BUDG 6 identiek), 11, 13 (+ BUDG 2 identiek), 1, 
compromis t.v.v. 2, 14 en BUDG 3), 3, 12 (+ BUDG 1 identiek).
De volgende amendementen werden ingetrokken: 16, 17 (vervangen door mondeling 
am.), BUDG 4 (vervangen door mondeling am.).
De volgende am. kwamen te vervallen: 2, 14, BUDG 3.
Het ontwerpverslag wordt goedgekeurd met 36 stemmen voor, 1 tegen bij 1 
onthouding.

5. Migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het 
Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1104/2008)
LIBE/7/01135

2009/0136(NLE) COM(2009)0508 – C7-0244/2009

Rapporteur: Carlos Coelho (PPE) PR – PE430.541v02-00
AM – PE438.184v01-00

Ten principale: LIBE –
Advies: BUDG – Alexander Alvaro (ALDE) AD – PE439.250v02-00

 Goedkeuring ontwerpverslag
 Termijn voor de indiening van amendementen: 15 maart 2010, 12.00 uur

De volgende amendementen worden goedgekeurd: 4, 5, 15 (+ mondeling am.), 6, 7, 8, 
9, 10, mondeling am. t.v.v. 17, mondeling am. t.v.v. BUDG 4, 18 (+ BUDG 5 
identiek), 19 (+ BUDG 6 identiek), 11, 13 (+ BUDG 2 identiek), 1, compromis t.v.v. 
2, 14 en BUDG 3), 3, 12 (+ BUDG 1 identiek).
De volgende amendementen werden ingetrokken: 16, 17, BUDG 4.
De volgende am. kwamen te vervallen: 2, 14, BUDG 3.
Het ontwerpverslag wordt goedgekeurd met 33 stemmen voor, 0 tegen bij 1 
onthouding.

6. Oprichting van een netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen
LIBE/7/00398
***I 2009/0098(COD) COM(2009)0322 – C7-0055/2009

Rapporteur: Agustín Díaz De Mera García Consuegra 
(PPE)

PR – PE430.311v01-00
AM – PE430.622v01-00

Ten principale: LIBE –

 Goedkeuring (oriënterende stemming)

De volgende amendementen worden goedgekeurd: 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 16, 17, 18 (2de 
deel), 19 (beide delen), 20 (beide delen), 21 (beide delen) en 22.
De volgende amendementen worden verworpen: 8, 10, 12, 15, 18 (1ste deel), 23 en 24.
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De volgende amendementen werden ingetrokken: 9, 14, 25.
De volgende am. kwamen te vervallen: 4 (identiek aan 3), 7 (identiek aan 6).
Het resultaat van de stemming was positief, aangezien er slechts 1 stem tegen was en 
geen onthouding.

7. De vaststelling van een gemeenschappelijk hervestigingsprogramma van de EU
LIBE/7/01804

2009/2240(INI) COM(2009)0447

Rapporteur: Rui Tavares (GUE/NGL) PR – PE431.182v01-00
AM – PE439.335v01-00

Ten principale: LIBE –
Advies: AFET – Besluit: geen advies

DEVE – Besluit: geen advies
EMPL – Besluit: geen advies

 Goedkeuring (stemming ter bevestiging)
 Termijn voor de indiening van amendementen: 2 maart 2010, 12.00 uur

Het ontwerpverslag wordt en bloc in stemming gebracht met een tekst die identiek is 
aan het resultaat van de oriënterende stemming van 8 april 2010. Het resultaat was 39 
voor en 1 tegen, bij 1 onthouding-

8. Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 (wijziging van 
Beschikking nr. 573/2007/EG)
LIBE/7/00834
***I 2009/0127(COD) COM(2009)0456 – C7-0123/2009

Rapporteur: Rui Tavares (GUE/NGL) PR – PE430.976v03-00
AM – PE439.334v01-00

Ten principale: LIBE –
Advies: AFET – Besluit: geen advies

DEVE – Besluit: geen advies
EMPL – Besluit: geen advies

 Goedkeuring (stemming ter bevestiging)
 Termijn voor de indiening van amendementen: 2 maart 2010, 12.00 uur

Het ontwerpverslag wordt en bloc in stemming gebracht met een tekst die vergeleken 
met het resultaat van de oriënterende stemming van 8 april 2010 enkele technische 
wijzigingen had in amendement 1, compromis 1, compromis 7 en compromis 8 en 
twee nieuwe compromissen 3 en 4. 
Het resultaat was 40 voor en 2 tegen, bij 1 onthouding.
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9. Institutionele aspecten van de toetreding van de Europese Unie tot het Europees 
Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden
LIBE/7/02087

2009/2241(INI)

Rapporteur voor 
advies:

Kinga Gál (PPE) PA – PE439.414v01-00
AM – PE440.026v01-00

Ten principale: AFCO* – Ramón Jáuregui Atondo
(S&D)

PR – PE431.057v02-00
AM – PE440.175v01-00
AM – PE440.010v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

De volgende amendementen worden goedgekeurd: 2 (met mondeling am.), nieuwe 
par. 2 bis (als mondeling am.), 5 (+ mondeling am.), 6 (+ mondeling am.), compromis 
1, 8, 12, compromis 2, compromis 3, 18, compromis 4, 23, 24, 25, compromis 5,28, 29 
(+ mondeling am.).
De volgende amendementen worden verworpen: 1, 3, 4, 11, 21, 22.
De volgende am. kwamen te vervallen: 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27. 

Het ontwerpverslag wordt goedgekeurd met 41 stemmen voor, 1 tegen bij 0 
onthoudingen.

10. Mededeling van de Commissie: Een communautaire aanpak van de preventie van 
natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen
LIBE/7/01295

2009/2151(INI) COM(2009)0082

Rapporteur voor 
advies:

Antigoni Papadopoulou (S&D) PA – PE439.890v01-00
AM – PE440.178v02-00

Ten principale: ENVI – João Ferreira (GUE/NGL) PR – PE439.259v01-00
AM – PE439.951v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

De volgende amendementen worden goedgekeurd: 1, 2, 3, 5, 6(2de deel), 7, 8, 9, par. 9 
(oorspronkelijke tekst), 10, par. 11 (oorspronkelijke tekst), 11, par. 12 (oorspronkelijke 
tekst met mondeling am.).
De volgende amendementen werden ingetrokken: 4, 12.
Het ontwerpverslag wordt goedgekeurd met 41 stemmen voor, 1 tegen bij 1 
onthouding.
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11. Seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie 
(intrekking van Kaderbesluit 2004/68/JBZ)
LIBE/7/02673
***I 2010/0064(COD) COM(2010)0094 – C7-0088/2010
Ten principale: LIBE – Roberta Angelilli (PPE)
Advies: CULT –

FEMM –

 Gedachtewisseling.

De rapporteur, Roberta Angelilli (EPP), krijgt het woord en geeft een eerste inleiding 
van het voorstel voor een richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele 
uitbuiting van kinderen en kinderpornografie. Zij deelt mede dat het de bedoeling is de 
strijd tegen criminele praktijken te verbeteren en om een gemoderniseerde, ruimere 
strategie te bereiken. 
Het woord is vervolgens aan de heer Reinhard Priebe, vertegenwoordiger van de 
Commissie. Hij deelt mede dat het voorstel grotendeels overeenkomt met het oude 
voorstel voor het kaderbesluit over hetzelfde onderwerp, dat te vervallen was gekomen 
tengevolge van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Hij voegt daaraan 
toe dat het nieuwe voorstel een holistische aanpak volgt (bestraffing van daders, steun 
voor slachtoffers, preventie) en dat het betrekking heeft op nieuwe vormen van 
criminaliteit, nieuwe IT-ontwikkelingen (criminalisatie van kinderlokkerijpraktijken 
en het bekijken van kinderporno), bijstand bij het strafrechtelijk onderzoek, regels van 
jurisdictie, bescherming van de slachtoffers (beperking van het aantal ondervragingen, 
speciale vertegenwoordiger) en preventie van overtredingen, evenals blokkering en 
wissing.  

Sprekers: Cecilia Wikström (ALDE), Emine Bozkurt (S&D) namens Birgit Sippel 
(S&D), Franziska Keller (VERTS), Carmen Romero López (S&D), Antigoni 
Papadopoulou (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Axel Voss (PPE), Sophia in 't Veld 
(ALDE). Aan het eind van het debat voert Juan José Molinos Cobo, van het Spaanse 
Raadsvoorzitterschap eveneens het woord.

12. Bescherming van de grondrechten in de EU (2009)
LIBE/7/01334

2009/2161(INI)

Rapporteur: Kinga Gál (PPE)
Ten principale: LIBE –

 Eerste gedachtewisseling

Rapporteur Kinga Gál deelt mede dat er nu een nieuw momentum bestaat om te 
komen tot een alomvattend systeem ter bescherming van de fundamentele rechten. 
Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zijn er nieuwe instrumenten 
en mechanismen beschikbaar, zoals het juridisch bindende Handvest van 
Fundamentele Rechten, een Commissaris voor Grondrechten, die heeft toegezegd 
regelmatig verslag uit te brengen over de tenuitvoerlegging van het Handvest, het 
Agentschap voor Grondrechten, het burgerinitiatief en de komende toetreding van de 
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EU tot het Europees Verdrag voor de bescherming van mensenrechten en 
fundamentele vrijheden. Al deze instrumenten bieden de mogelijkheid tot een nieuwe 
benadering van de kwestie van de bescherming van de grondrechten. De rapporteur 
spreekt haar voornemen uit om te kiezen voor een horizontale benadering, waarbij de 
nadruk vooral gelegd wordt op een betere samenwerking tussen het EU-niveau en het 
nationale niveau, alsook een sterkere samenwerking op internationaal niveau (b.v. met 
de Raad van Europa) en spreekt ook over hindernissen en problematische kwesties. Zij 
spreekt ook de wens uit om Commissaris Reding regelmatig uit te nodigen op 
vergaderingen van de LIBE-commissie voor een discussie over de grondrechten.

Enkele leden nemen deel aan het debat: Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Hélène 
Flautre. 

In dit stadium is het voornemen om het verslag in stemming te brengen tijdens de 
vergaderperiode van november, hetgeen de mogelijkheid zou bieden om in het verslag 
informatie en data op te nemen van het Jaarverslag van het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten (FRA), dat op 10 juni aan de LIBE-commissie zal worden 
voorgelegd, en van de Hoorzitting over de grondrechten, die door de LIBE-commissie 
op 21 en 22 juni zal worden georganiseerd.

De vergadering wordt om 10.50 uur geschorst en om 11.30 uur hervat.

13. Mensenhandel (intrekking van Kaderbesluit 2002/629/JBZ)
LIBE/7/02676
***I 2010/0065(COD) COM(2010)0095 – C7-0087/2010
Ten principale: LIBE –
Advies: FEMM –

 Uiteenzetting door de Commissie
 Termijn voor de indiening van amendementen: 2 juni 2010, 12.00 uur

Gezamenlijk debat met de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
(FEMM) overeenkomstig artikel 51 van het Reglement

Zie afzonderlijke notulen: PV\814283, PE441.145v01-00

Sophia in ‘t Veld, ondervoorzitter, neemt om 15.00 uur het voorzitterschap over.

14. Liberalisering visa voor Bosnië-Herzegovina en Albanië
LIBE/7/02769

 Presentatie van de beoordelingsrapporten

Het debat vindt met gesloten deuren plaats.

De heer Jean-Louis De Brouwer, vertegenwoordiger van de Commissie, licht de 
ontwerpevaluatieverslagen toe. 

Tanja Fajon, Sarah Ludford, Louis Bontes, Anna Maria Corazza Bildt, Emine Bozkurt, 
Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat en Cecilia Wikström nemen aan het debat 
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deel.

15. Deelname van Zwitserland en Liechtenstein aan de activiteiten van Frontex
LIBE/7/00319

2009/0073(NLE) 05707/2010 – C7-0217/2009
Rapporteur: Philip Claeys (NI) PR – PE440.137v01-00
Ten principale: LIBE –
Advies: AFET – Besluit: geen advies

 Behandeling ontwerpverslag
 Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

De rapporteur, Philip Claeys, licht zijn ontwerpverslag toe en beveelt het Parlement 
aan om in te stemmen met de sluiting van de overeenkomst tussen de EU, de Zwitserse 
Confederatie en Liechtenstein over de deelneming van beide landen aan de activiteiten 
van Frontex. De heer Jean-Louis De Brouwer, vertegenwoordiger van de Commissie, 
beantwoordt een vraag gesteld door de heer Wim van de Camp.

De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op 11 mei 2010 
om 12.00 uur. Stemming in LIBE vindt plaats op 31 mei/1 juni 2010.

16. Overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Pakistan
LIBE/7/00267

2009/0036(NLE) COM(2009)0106 – C7-0264/2009
Rapporteur: Csaba Sógor (PPE)
Ten principale: LIBE –
Advies: AFET – Nicole Kiil-Nielsen 

(Verts/ALE)
PA – PE439.420v01-00

AM – PE440.167v01-00

 Tweede gedachtewisseling

Het is de tweede gedachtewisseling over deze kwestie. Rapporteur Csaba Sógor deelt 
mede dat zijn fractie voor goedkeuring van de overeenkomst is.

Het woord wordt gevoerd door Sylvie Guillaume (S&D schaduw), Hélène Flautre 
(Groenen) namens Nicole Kiil-Nielsen (rapporteur voor AFET) en Nathalie Griesbeck 
(ALDE). Het Presidium (Burgos) en de Commissie (De Brouwer) onderstrepen beiden 
het belang van de overnameovereenkomst.

De ontwerpaanbeveling van Csaba Sógor zal worden ingediend op de vergadering van 
de LIBE-commissie van 31 mei - 1 juni.



PE441.062v01-00 8/13 PV\814116NL.doc

NL

17. Uitbreiding van de werkingssfeer van Richtlijn 2003/109/EG tot personen die 
internationale bescherming genieten
LIBE/7/02343
***I 2007/0112(COD) COM(2007)0298 – C6-0196/2007
Rapporteur: Claude Moraes (S&D)
Ten principale: LIBE –
Advies: AFET – Besluit: geen advies

DEVE –
EMPL –

 Uiteenzetting door de Commissie

In haar toelichting onderstreept de Commissie (Muriel Guin) het feit dat dit voorstel 
om de reikwijdte van richtlijn 2003/109/EG uit te breiden tot personen die 
internationale bescherming genieten een belangrijke aanvulling vormt op het 
Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel. Ook wordt eraan herinnerd dat er bijna met 
algemene stemming overeenstemming werd bereikt over een door het Franse 
voorzitterschap opgestelde compromistekst, maar dat er vóór de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon unanimiteit vereist is, zodat men binnen de Raad niet tot 
overeenstemming kon komen. 

De rapporteur, Claude Moraes, geeft ook uitdrukking aan zijn bereidheid om 
overeenstemming te bereiken op basis van de compromistekst van de Raad en 
benadrukt dat dit een nieuwe stap zou zijn in de richting van de voltooiing van een 
Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (CEAS). Hij kondigt zijn voornemen aan de 
schaduwrapporteurs nauw te betrekken bij de voorbereiding van een ontwerpadvies, 
dat naar zijn mening in de zomer zou kunnen worden ingediend.

Mariya Nedelcheva stelt een vraag aan de Commissie en het debat wordt afgesloten 
met een verklaring van het Spaanse Raadsvoorzitterschap (Burgos) en een 
slotopmerking van de rapporteur, die nogmaals de wens uit dat er in eerste lezing een 
overeenstemming wordt bereikt over dit dossier.

De vergadering wordt om 16.47 uur geschorst en op woensdag 28 april 2010 om 9.15 uur 
hervat onder voorzitterschap van Kinga Gál, ondervoorzitter.

18. Europol: TE-SAT verslag 2010 ( Verslag over terrorisme en tendensen in de EU)
LIBE/7/02770

 Presentatie van het verslag

Rob Wainwright, the Director of Europol presented the TE-SAT report 2010 prepared 
by Europol. The report highlights a decrease in the terrorist attacks compared to 1-2 
years ago and an increase in the number of individual tried for terrorism.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sarah Ludford, Mario Borghezio, Sophia in 
't Veld, Stanimir Ilchev, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Carmen 
Romero López namen aan het debat deel.
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19. Eén enkele aanvraagprocedure voor verblijf en werk
LIBE/7/02271
***I 2007/0229(COD) COM(2007)0638 – C6-0470/2007

Rapporteur: Véronique Mathieu (PPE) PR – PE439.363v01-00
AM – PE439.963v01-00

Ten principale: LIBE* –
Advies: EMPL* – Alejandro Cercas (S&D) PA – PE439.114v01-00

AM – PE440.019v01-00

 Eventuele presentatie van de stand van zaken van de onderhandelingen met de 
Raad

De rapporteur, Véronique Mathieu, begint haar betoog met het uitspreken van haar 
tevredenheid over de voortgang die in dit dossier werd bereikt in nauwe samenwerking 
met de schaduwrapporteurs. Als belangrijkste geschilpunt noemt zij de reikwijdte van 
de richtlijn, waarvan sommigen zouden wensen dat die zou worden uitgebreid, met 
name tot seizoenarbeiders. Zij spreekt de vrees uit dat een poging tot uitbreiding van 
de reikwijdte een akkoord met de Raad in gevaar zou brengen. De rapporteur belooft 
een poging te zullen doen om betere garanties te krijgen over de kwestie van 
transparantie en objectiviteit van de criteria die vastgesteld worden voor het 
verstrekken van een vergunning. Tot besluit deelt zij mede dat de volgende informele 
ontmoeting met de Raad en de Commissie over dit dossier op 5 mei zal plaatsvinden.

Er worden verklaringen afgelegd door het Spaanse Raadsvoorzitterschap (Gomez) en 
de Commissie (Szigeti), die verzekerde dat de Commissie bereid is een voorstel in te 
dienen voor een nieuwe richtlijn inzake seizoenarbeiders, en die daarbij verwijst naar 
het Actieplan van het Programma van Stockholm. Het woord wordt gevoerd door 
Vilija Blinkevičiūtė, Sophia in 't Veld en Jean Lambert.

20. Vergadering met António Guterres, Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen 
van de VN, over asielbeleidskwesties, medevoorgezeten door de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking en de Subcommissie voor de mensenrechten
LIBE/7/02742

 Gedachtewisseling over de huidige discussies over de herziening van het 
asielbeleid van de EU en het toekomstige Gemeenschappelijk Europees 
asielstelsel

De Hoge Commissaris wordt welkom geheten door de voorzitter van de LIBE-
commissie, Kinga Gál, die hem feliciteert met de verlenging van zijn mandaat. In zijn 
betoog herinnert Antonió Guterres aan het buitengewone belang van de invoering van 
een Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel. Hij betreurt de diepgaande verschillen 
die er bestaan tussen de asielstelsels van de verschillede Europese landen, en 
onderstreept dat deze aanleiding geven tot veel secundaire bewegingen. In dit verband 
verwelkomt hij de omgewerkte voorstellen van de Commissie, die een zeer belangrijke 
stap vormen in de richting van het brengen van meer cohesie en consistentie in het 
stelsel. Hij maakt melding van de verbetering in de samenwerking tussen de UNHCR 
en Frontex, en onderstreept daarbij dat een systeem voor grensbeheer efficiënt moet 
zijn, maar tegelijkertijd een goede bescherming moet bieden. 
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Het voorzitterschap wordt nu overgenomen door Heidi Hautala, voorzitter van de 
subcommissie rechten van de mens, die het woord verleent aan de volgende leden: 
Sonia Alfano, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sarah 
Ludford, Cornelia Ernst, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Judith Sargentini, Hélène 
Flautre, Edite Estrela, Sylvie Guillaume, Rosario Crocetta, Georgios Papanikolaou, 
Roberta Angelilli en Antigoni Papadopoulou.

21. Rondvraag

Geen.

22. Volgende vergadering
 10 mei 2010, 15.00 - 18.30 uur, Brussel

De vergadering wordt om 12.40 uur gesloten.
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