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Vergadering van 20 maart 2012, 12.30 - 18.30 uur,
en 21 maart 2012, 9.00-12.30 en 15.00-18.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op woensdag 20 maart 2012 om 9.00 uur geopend onder 
voorzitterschap van Juan Fernando López Aguilar, voorzitter.

1. Hoorzitting
"Het deblokkeren van de antidiscriminatierichtlijn"
(zie afzonderlijk programma)

Rapporteur Raül Romeva i Rueda opent de hoorzitting en leidt deze in.

Vervolgens nemen Aurel Ciobanu-Dordea (directeur voor gelijkheid, DG Justitie, 
Europese Commissie) en Anne-Mette Kjær Hesselager (Deens voorzitterschap, 
ministerie van Sociale Zaken en Integratie) het woord.

Gedurende de eerste vragenronde voeren de volgende leden het woord: Ioan Enciu, 
Philip Claeys en Raül Romeva i Rueda.

Tijdens deze eerste vragenronde voeren de volgende panelleden het woord: Ioannis 
Dimitrakopoulos (Bureau voor de grondrechten, hoofd van het departement voor 
gelijkheid en burgerrechten), Isabelle Chopin (Europees netwerk van juridisch 
deskundigen op het vlak van niet-discriminatie) en Pierre Baussand (directeur van het 
sociaal platform).

Gedurende de tweede vragenronde voeren de volgende leden het woord: Ulrike 
Lunacek, Kinga Göncz, Raül Romeva i Rueda en Svetoslav Hristov Malinov.

Tijdens deze tweede vragenronde voeren de volgende panelleden het woord: Tobias 
Müllensiefen (directoraat gelijkheid van de Europese Commissie), Jozef De Witte 
(voorzitter van EQUINET – Europees netwerk van instanties voor gelijkheid), Anne-
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Sophie Parent (AGE-platform Europa), Carlotta Besozzi (Europees 
gehandicaptenforum), Greg Czarnecki (ILGA-Europa) en Michaël Privot (ENAR).

Gedurende de laatste vragenronde voeren de volgende leden het woord: Philip Claeys, 
Kinga Göncz en – voor de slotopmerkingen – rapporteur Raül Romeva i Rueda.
De voorzitter schorst de vergadering om 12.33 uur en hervat deze om 15.08 uur.

2. Aanneming van de agenda LIBE_OJ (2012)0320_1

De agenda wordt aangenomen.

3. Mededelingen van de voorzitter
(aanbevelingen van de coördinatoren inbegrepen)

De aanbeveling van de coördinatoren betreffende de volgende rapporteurs wordt 
goedgekeurd:
Advies over de begrotingsprocedure 2013: rapporteur voor advies: de heer Salvatore 
IACOLINO
Advies over het programma "Europa voor de burger": rapporteur voor advies: de heer 
Csaba SÓGOR
Initiatiefverslag overeenkomstig het verzoek van de plenaire vergadering in diens 
resolutie van 16 februari 2012: de heer Rui TAVARES
Advies over strafrechtelijke sancties op handelen met voorkennis en 
marktmanipulatie: mevrouw Emine BOZKURT
De voorzitter deelt mee dat de Raad tijdens de laatste bijeenkomst van de Raad 
Binnenlandse Zaken en Justitie op 8 maart 2012 conclusies heeft goedgekeurd over 
een gemeenschappelijk kader voor echte en praktische solidariteit met lidstaten 
waarvan de asielstelsels onder bijzonder grote druk staan, onder meer als gevolg van 
gemengde migratiestromen. Dit kader wordt beschouwd als een flexibel 
instrumentarium zonder beperkingen dat zowel bestaande als mogelijke nieuwe 
maatregelen combineert en is vooral gericht op de totstandbrenging van echte en 
praktische solidariteit met de lidstaten waar asiel en gemengde migratiestromen 
belangrijke thema's zijn. Het biedt een antwoord op de mededeling van de Commissie 
over meer solidariteit binnen de EU, die een agendapunt vormt voor de vergadering 
van LIBE van morgen.

Hierna volgen twee stemmingen over de aanbeveling van de coördinatoren over de 
toewijzing van de verslagen inzake gegevensbescherming:

het besluit om te stemmen over de goedkeuring van het besluit van de coördinatoren 
van 7 maart inzake de toewijzing van de verslagen betreffende gegevensbescherming 
wordt goedgekeurd met 31 stemmen vóór en 25 stemmen tegen;

het besluit van de coördinatoren van 7 maart om de verordening inzake 
gegevensbescherming toe te wijzen aan de Verts/ALE-Fractie en de richtlijn inzake 
gegevensbescherming aan de S&D-Fractie wordt goedgekeurd met 32 stemmen vóór 
en 26 stemmen tegen.
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Simon Busuttil staat erop te verduidelijken dat de PPE-Fractie niet protesteert tegen 
het gebruik van het puntensysteem voor de toewijzing van verslagen, maar dat de 
PPE-Fractie al in januari 2011 interesse voor deze verslagen heeft getoond.

Cecilia Wikström betreurt de dood van vijf migranten die probeerden om vanuit Libië 
naar Lampedusa te geraken. Zij deelt mee dat haar fractie een mondelinge zal 
voorbereiden voor de Commissie en de Raad met als doel ervoor te zorgen dat de EU 
maatregelen neemt om potentiële asielzoekers te beschermen. Andrew Henry William 
Brons reageert hierop.

4. Algemene bepalingen - Asiel- en migratiefonds en het instrument voor financiële 
ondersteuning

LIBE/7/07982
***I 2011/0367(COD) COM(2011)0752 – C7-0444/2011
Rapporteur:Lorenzo Fontana (EFD)

Ten 
principale:

LIBE –

Adviezen: BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)

 Uiteenzetting door de Commissie
 Eerste gedachtewisseling

Belinda Pyke, vertegenwoordiger van de Europese Commissie, geeft toelichting bij de 
voornaamste elementen van het voorstel voor een verordening over de algemene 
bepalingen die van toepassing zullen zijn op het asiel- en migratiefonds en op het 
fonds voor interne veiligheid.

Sidsel Katherine Møller, vertegenwoordiger van het Deense voorzitterschap, licht de 
benadering van de Raad toe.

Lorenzo Fontana, rapporteur, stelt een aantal vragen over het Commissievoorstel. Ook 
Jan Mulder, Franziska Keller, Hubert Pirker, Andrew Henry William Brons, Nadja 
Hirsch en Tanja Fajon stellen vragen.

20 maart 2012, 15.50 – 16.30 uur

5. Asiel- en migratiefonds
LIBE/7/07977
***I 2011/0366(COD) COM(2011)0751 – C7-0443/2011

Rapporteur: Sylvie Guillaume (S&D)
Ten 
principale:

LIBE –

Adviezen: AFET –
DEVE – Michèle Striffler (PPE)
BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)
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EMPL – Besluit: geen advies

 Uiteenzetting door de Commissie
 Eerste gedachtewisseling

Belinda Pyke, vertegenwoordigster van de Europese Commissie, licht het voorstel van 
de Commissie over het Asiel- en migratiefonds toe.

Sidsel Katherine Møller, vertegenwoordigster van het Deense voorzitterschap, geeft 
een toelichting op de opvattingen van het voorzitterschap van de Raad.

Sylvie Guillaume, rapporteur, maakt een aantal opmerkingen op het voorstel van de 
Commissie. Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Rui Tavares, 
Andrew Henry William Brons en Marian-Jean Marinescu vragen de Commissie een 
aantal ophelderingen.

20 maart 2012, 17.10 - 17.50 uur

6. Fonds voor interne veiligheid - Politiële samenwerking, voorkoming en 
bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing
LIBE/7/07985
***I 2011/0368(COD) COM(2011)0753 – C7-0445/2011

Rapporteur: Salvatore Iacolino (PPE)
Ten 
principale:

LIBE –

Adviezen: BUDG – Dominique Riquet (PPE)

 Uiteenzetting door de Commissie
 Eerste gedachtewisseling

De heer Schiffer, vertegenwoordiger van de Europese Commissie, geeft toelichting bij 
het instrument voor de financiële ondersteuning van politiële samenwerking van het 
fonds voor interne veiligheid.

Sidsel Katherine Møller, vertegenwoordiger van het Deense voorzitterschap, licht het 
standpunt en de planning van het voorzitterschap van de Raad toe.

Salvatore Iacolino, de rapporteur en Rui Tavares nemen aan de gedachtewisseling 
deel.

20 maart 2012, 17.10 - 17.50 uur

7. Fonds voor interne veiligheid - buitengrenzen en visa
LIBE/7/07972
***I 2011/0365(COD) COM(2011)0750 – C7-0441/2011

Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (PPE)
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Ten 
principale:

LIBE –

Adviezen: AFET –
DEVE – Besluit: geen advies
BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)
EMPL – Besluit: geen advies

 Uiteenzetting door de Commissie
 Eerste gedachtewisseling

Belinda Pyke, vertegenwoordigster van de Europese Commissie, presenteert het Fonds 
voor interne veiligheid - buitengrenzen en visa

Sidsel Katherine Møller, vertegenwoordigster van het Deense voorzitterschap,
presenteert de opvattingen van het voorzitterschap van de Raad en het tijdschema.

Marian-Jean Marinescu, rapporteur, stelt de Commissie een aantal vragen over dit 
instrument en de komende onderhandelingen.  Ioan Enciu, Franziska Keller en Monika 
Hohlmeier nemen deel aan de gedachtewisseling.

20 maart 2012, 17.50 - 18.30 uur

8. Prioriteiten van het EP voor de begroting van 2013

 Eerste gedachtewisseling met Giovanni La Via, algemeen rapporteur voor de 
begroting 2013

Giovanni la Via, algemeen rapporteur voor de begroting 2013, houdt een eerste 
gedachtewisseling met de commissie LIBE over de prioriteiten van het EP voor de 
begroting 2013. Salvatore Iacolino, rapporteur voor advies voor LIBE, neemt deel aan 
de gedachtewisseling en brengt een aantal punten ter sprake. Simon Busuttil, 
Franziska Keller, Monika Hohlmeier, Andrew Henry William Brons nemen deel aan 
de discussie.

De voorzitter schorst de vergadering om 18.24 uur en hervat deze op woensdag 21 
maart om 9.07 uur.

De voorzitter deelt mede dat het Bureau om budgettaire redenen besloten heeft een 
nieuw rooster voor de commissievergaderingen op te stellen. Bijgevolg zijn de nieuwe 
data voor de LIBE-vergaderingen in juni en september als volgt: woensdag 20 juni 
's ochtends en 's middags (4 slots); donderdag 21 juni 's ochtends en 's middags 
(4 slots); woensdag 19 september 's ochtends en 's middags; donderdag 20 september 
's ochtends en 's middags. De LIBE-coördinatoren hebben deze nieuwe slots via de 
schriftelijke procedure vastgelegd. De nieuwe data worden goedgekeurd.

21 maart 2012, 9.00 - 9.45 uur

Gecombineerde behandeling
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9. Beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels
LIBE/7/05682
* 2011/0059(CNS) COM(2011)0126 – C7-0093/2011

Rapporteur 
voor advies:

Evelyne Gebhardt (S&D) PA – PE473.957v01-00

Ten 
principale:

JURI – Alexandra Thein (ALDE) DT – PE475.882v01-00
CM – PE467.147v01-00

 Behandeling ontwerpadvies
 Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

10. Beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van 
geregistreerde partnerschappen
LIBE/7/05685
* 2011/0060(CNS) COM(2011)0127 – C7-0094/2011

Rapporteur 
voor advies:

Michael Cashman (S&D) PA – PE483.493v01-00

Ten 
principale:

JURI – Alexandra Thein (ALDE) DT – PE475.883v01-00

 Behandeling ontwerpadvies
 Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

Evelyne Gebhardt en Michael Cashman lichten hun ontwerpadviezen toe en gaan in op 
een aantal kwesties die verband houden met het voorstel van de Commissie. De 
vertegenwoordiger van de Commissie bedankt de rapporteurs voor hun werk. Cornelis 
de Jong, Sophia In ‘t Veld, Salvatore Iacolino en Renate Weber nemen deel aan de 
discussie.

 21 maart 2012, 9.45 – 10.45 uur

11. Handvest EU: Vaststelling van normen voor de vrijheid van de media in de 
gehele EU
LIBE/7/07291

2011/2246(INI)
Rapporteur: Renate Weber (ALDE)
Ten 
principale:

LIBE –

Adviezen: CULT – Marek Henryk Migalski
(ECR)

PA – PE483.722v01-00

 Eerste gedachtewisseling

Renate Weber, rapporteur, houdt een eerste gedachtewisseling over het komende 
initiatiefverslag inzake 'het EU-handvest': normen voor de mediavrijheid in de EU'. 

De vertegenwoordiger van het onderzoeksteam van het Instituut voor Europees 
mediarecht, de heer Scheuer, geeft uitleg bij de tussentijdse resultaten van de lopende 
studie over het informeren van de burger in de EU: verplichtingen voor media en 
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instellingen betreffende het recht van de burger op volledige en objectieve informatie.

Gerard De Graaf, directeur DG Informatiemaatschappij (audiovisuele middelen, media 
en internet) geeft een overzicht van de eerste vergaderingen van de door de Europese 
Commissie opgerichte groep op hoog niveau inzake mediavrijheid en pluralisme die 
als taak heeft aanbevelingen te doen voor de eerbiediging, bescherming, ondersteuning 
en bevordering van de mediavrijheid en het pluralisme in Europa. 
Rui Tavares, Stanimir Ilchev, Kinga Göncz, Andrew Henry William Brons, Tanja 
Fajon en Anthea McIntyre nemen deel aan de discussie.

21 maart 2012, 10.45 – 11.00 uur

*** Elektronische stemming ***

12. Bescherming van kritieke informatie-infrastructuur. Bereikte resultaten en 
volgende stappen: naar cyberveiligheid in de wereld
LIBE/7/07710

2011/2284(INI) COM(2011)0163
Rapporteur 
voor advies:

Ágnes Hankiss (PPE) PA – PE480.619v01-00
AM – PE483.744v01-00

Ten 
principale:

ITRE – Ivailo Kalfin (S&D) PR – PE474.017v01-00
AM – PE483.516v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

Het ontwerpadvies wordt goedgekeurd met 45 stemmen voor, geen tegen bij 2 
onthoudingen.

Goedgekeurde amendementen: Amendementen 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23
Compromisamendementen: 1, 2, 3

Verworpen amendementen: amendement 3

Vervallen amendementen: 4, 5, 8, 13, 14

13. Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 (wijziging van 
Beschikking nr. 573/2007/EG)
***II 2009/0127(COD) 06444/2/2012 – C7-0072/2012

T7-0160/2010
Ten 
principale:

LIBE –

Adviezen: JURI (AL) –Kurt Lechner (PPE)

Rapporteur: Rui Tavares (Verts/ALE)

 Goedkeuring resolutie voor de tweede lezing
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Rui Tavares, rapporteur, gedenkt Stefania Pasquetti, ambtenaar van de Europese 
Commissie, die vorige week is overleden. De voorzitter betuigt namens de LIBE-
commissie zijn medeleven.

De resolutie voor de tweede lezing wordt goedgekeurd met 47 stemmen voor, 3 tegen 
bij 0 onthoudingen.

*** Einde van de elektronische stemming ***

21 maart 2012, 11.00 - 11.45 uur

14. Versterkte solidariteit binnen de EU op het gebied van asiel
LIBE/7/08916

2012/2032(INI) COM(2011)0835
Rapporteur: Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL)
Ten 
principale:

LIBE –

Adviezen: AFET, DEVE, EMPL

 Presentatie door de Commissie en eerste gedachtewisseling

Adalbert Jahnz, vertegenwoordiger van de Europese Commissie, geeft toelichting bij 
de mededeling van de Commissie over meer solidariteit binnen de EU op het vlak van 
asiel.
Kyriacos Triantaphyllides, rapporteur, houdt een eerste gedachtewisseling over deze 
mededeling. Sylvie Guillaume, Hubert Pirker, Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, 
Monika Hohlmeier, Rui Tavares en Andrew Henry William Brons nemen deel aan de 
discussie.

21 maart 2012, 11.45 - 12.30 uur

15. Het op de markt brengen en het gebruik van precursoren van explosieven
LIBE/7/03883
***I 2010/0246(COD) COM(2010)0473 – C7-0279/2010

Rapporteur: Jan Mulder (ALDE) PR – PE464.688v01-00
AM – PE469.861v01-00

Ten 
principale:

LIBE –

Adviezen: ENVI, ITRE, IMCO

 Overzicht van de stand van de onderhandelingen door de rapporteur

Jan Mulder, rapporteur, schetst de stand van zaken na de trialoogonderhandelingen 
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over het dossier betreffende het gebruik en het op de markt brengen van precursoren 
van explosieven. 
Ave Poom, vertegenwoordiger van de Europese Commissie, geeft toelichting bij het 
standpunt van de Commissie. De vertegenwoordiger van het Deense voorzitterschap 
licht het standpunt van het voorzitterschap van de Raad toe.

Véronique Mathieu en Cecilia Wikström nemen deel aan de discussie.

21 maart 2012, 15.00 - 16.30 uur

16. Gezamenlijke commissievergadering (artikel 51) van LIBE en FEMM van 
dinsdag 21 maart 2012
LIBE/7/08259

 Zie afzonderlijke ontwerpagenda

Minimumnormen voor de rechten en de bescherming van slachtoffers van 
misdrijven en voor slachtofferhulp
CJ01/7/08262
***I 2011/0129(COD) COM(2011)0275 – C7-0127/2011
co-rapporteurs:  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)
                                  Antonyia Parvanova (ALDE)

 Behandeling ontwerpverslag
 Termijn voor de indiening van amendementen: 27 februari 2012, 12.00 uur

Zie afzonderlijke notulen.

De voorzitter schorst de vergadering om 16.09 uur en hervat deze om 16.30 uur.

21 maart 2012, 16.30 – 17.20 uur

17. Wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 teneinde te voorzien in 
gemeenschappelijke regels inzake de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht 
aan de binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden
LIBE/7/06877
***I 2011/0242(COD) COM(2011)0560 – C7-0248/2011

Rapporteur: Renate Weber (ALDE) PR – PE480.644v01-00
AM – PE485.896v01-00

Ten 
principale:

LIBE –

Adviezen: AFET, DEVE

 Behandeling amendementen

Renate Weber, rapporteur, houdt een gedachtewisseling over de amendementen die 
zijn ingediend op het ontwerpverslag over de wijziging van de grenscode van 
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Schengen.

Monika Mosshammer, vertegenwoordiger van de Europese Commissie, licht het 
standpunt van de Commissie toe. 

Niels Henrih Larsen, vertegenwoordiger van het Deense voorzitterschap, licht de 
opvattingen van het voorzitterschap toe.

De volgende leden nemen deel aan het debat: Carlos Coelho, Ioan Enciu, Franziska 
Keller, Cornelia Ernst, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Anthea McIntyre.

21 maart 2012, 17.20 - 18.00 uur

Gecombineerde behandeling

18. Actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de 
bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma "Pericles 2020")
LIBE/7/08298
***I 2011/0449(COD) COM(2011)0913 – C7-0510/2011

Rapporteur: Anthea McIntyre (ECR)
Ten 
principale:

LIBE –

 Uiteenzetting door de Commissie
 Eerste gedachtewisseling

19. Uitbreiding van de toepassing van Verordening (EU) nr..../2012 tot vaststelling 
van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de 
bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma "Pericles 2020") tot 
niet-deelnemende lidstaten
LIBE/7/08301

2011/0446(APP) COM(2011)0910

Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE)
Ten 
principale:

LIBE –

 Uiteenzetting door de Commissie
 Eerste gedachtewisseling

Johan Khouw, vertegenwoordiger van de Europese Commissie (OLAF), geeft 
toelichtingen bij het voorstel voor een verordening betreffende het actieprogramma 
inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen 
valsemunterij (programma "Pericles 2020") en bij het voorstel voor een verordening 
betreffende de uitbreiding van het Pericles 2020-programma tot niet-deelnemende 
lidstaten.

Birgitte Bjoernback, vertegenwoordiger van het voorzitterschap van de Raad, licht het 
standpunt van het voorzitterschap toe.
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Anthea McIntyre, rapporteur voor het eerste voorstel, en Carlos Coelho (die Agustín 
Díaz de Mera García Consuegra, de rapporteur voor het tweede voorstel, vervangt) 
geven hun voorlopige opmerkingen over de voorstellen van de Commissie. Antigoni 
Papadopoulou neemt deel aan de discussie.

De voorzitter schorst de vergadering om 17.32 uur en hervat deze om 18.00 uur.

20 maart 2012, 18.00 – 18.30 uur

Eventueel

20. Strafrechtelijke sancties op handelen met voorkennis en marktmanipulatie
LIBE/7/07611
***I 2011/0297(COD) COM(2011)0654 – C7-0358/2011

Ten 
principale:

ECON – Arlene McCarthy (S&D)

 Presentatie door de Commissie (te bevestigen) 

De vertegenwoordiger van de Europese Commissie, Lotte Knudsen, geeft uitleg bij het 
voorstel voor een richtlijn inzake strafrechtelijke sancties op handelen met voorkennis 
en marktmanipulatie en beantwoordt de vragen van Emine Bozkurt, rapporteur voor 
advies namens LIBE. Zij is het enige lid van LIBE dat het woord neemt.

5. Rondvraag

Geen.

22. Datum en plaats volgende vergadering(en)

 26 maart 2012, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)
 27 maart 2012, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

De vergadering wordt om 18.26 uur gesloten. 
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