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Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

LIBE_PV(2012)0320_1

PROTOKOLL
från sammanträdet den 20 mars 2012 kl. 12.30–18.30

och den 21 mars 2012 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30
BRYSSEL

Sammanträdet öppnades onsdagen den 20 mars 2012 kl. 9.00 med utskottets ordförande, Juan 
Fernando López Aguilar, som ordförande.

1. Utfrågning
Att häva blockeringen av antidiskrimineringsdirektivet
(se separat program)

Inledningsvis uttalade sig föredraganden, Raül Romeva i Rueda, och öppnade 
utfrågningen.

Sedan gick ordet till Aurel Ciobanu-Dordea, direktör för jämställdhet, GD Rättvisa, 
Europeiska kommissionen, och Anne-Mette Kjær Hesselager, det danska 
ordförandeskapet, ministeriet för sociala frågor och integration.

Följande ledamöter yttrade sig under den första omgången med frågor och svar: Ioan 
Enciu, Philip Claeys och Raül Romeva i Rueda.

Följande paneldeltagare yttrade sig under den första delen: Ioannis Dimitrakopoulos, 
byrån för grundläggande rättigheter, chef för enheten för jämställdhet och 
medborgerliga rättigheter, Isabelle Chopin, Europeiska nätverket av juridiska experter 
inom området icke-diskriminering, och Pierre Baussand, direktör vid Social Platform.

Följande ledamöter yttrade sig under den andra omgången med frågor och svar: Ulrike 
Lunacek, Kinga Göncz, Raül Romeva i Rueda och Svetoslav Hristov Malinov.

Följande paneldeltagare yttrade sig under den andra delen: Tobias Müllensiefen, 
kommissionens direktorat för jämställdhet, Jozef De Witte, ordförande för Equinet –
Europas nätverk för organisationer som arbetar för jämlikhet, Anne-Sophie Parent, 
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AGE-plattformen Europa, Carlotta Besozzi, europeiska forumet för människor med 
funktionsnedsättning, Greg Czarnecki, ILGA-Europe, och Michaël Privot, ENAR.

Följande ledamöter yttrade sig under den avslutande omgången med frågor och svar:
Philip Claeys, Kinga Göncz och, för avslutande kommentar, föredragande Raül 
Romeva i Rueda.
Ordföranden ajournerade sammanträdet kl. 12.33 och återupptog det kl. 15.08.

2. Godkännande av föredragningslistan LIBE_OJ (2012)0320_1

Föredragningslistan godkändes.

3. Meddelanden från ordföranden
(inklusive samordnarnas rekommendationer)

Samordnarnas rekommendation att utse följande föredragande godkändes:
Yttrande över budgetförfarandet för 2013: föredragande av yttrande: Salvatore 
Iacolino.
Yttrande över programmet Ett Europa för medborgarna: föredragande av yttrande: 
Csaba Sógor.
Initiativbetäkande som efterfrågats av kammaren i resolutionen av den 
16 februari 2012: Rui Tavares.
Yttrande över straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan: Emine Bozkurt.
Ordföranden meddelade att rådet, vid det senaste mötet med rådet (rättsliga och inrikes 
frågor) den 8 mars 2012, antagit rådets slutsatser om ett gemensamt ramverk för äkta 
och praktisk solidaritet med medlemsstater som drabbats av särskilda påfrestningar på 
asylsystemen, bland annat på grund av blandade migrationsströmmar. Detta ramverk 
betraktas som en flexibel och öppen ”verktygslåda” med både befintliga och nya 
åtgärder och fokuserar huvudsakligen på äkta och praktisk solidaritet mellan de 
medlemsstater som drabbats mest av asyl och blandade migrationsströmmar. Det utgör 
ett svar på kommissionens meddelande om ökad solidaritet inom EU, som skulle tas 
upp på föredragningslistan för kommande dags sammanträde.

Det hölls två på varandra följande omröstningar om samordnarnas rekommendation 
om tilldelning av betänkandena om dataskydd.

Beslutet att rösta om stöd till samordnarnas beslut av den 7 mars om tilldelning av 
betänkandena om dataskydd antogs med 31 röster för och 25 röster emot.

Samordnarnas beslut av den 7 mars om att tilldela Verts/ALE-gruppen förordningen 
om dataskydd och S&D-gruppen direktivet om dataskydd godkändes med 32 röster för 
och 26 röster emot.

Simon Busuttil tog upp en ordningsfråga för att förtydliga att PPE-gruppen inte 
motsätter sig användning av poängsystemet för tilldelning av betänkanden och att 
PPE-gruppen redan i januari 2011 uttryckt sitt intresse för dessa betänkanden.
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Cecilia Wikström yttrade sig för att uttrycka sin sorg över att fem migranter dött när 
de försökt ta sig från Libyen till Lampedusa. Hon meddelade att hennes politiska 
grupp skulle förbereda en fråga för muntligt besvarande till kommissionen och rådet 
för att se till att EU vidtar åtgärder för att skydda potentiella asylsökande. Andrew 
Henry William Brons yttrade sig och reagerade på detta inlägg.

4. Allmänna bestämmelser – Fonden för asyl och migration samt instrumentet för 
finansiellt stöd

LIBE/7/07982
***I 2011/0367(COD) COM(2011)0752 – C7-0444/2011

Föredragan
de:

Lorenzo Fontana (EFD)

Ansv. utsk.: LIBE –
Rådg. utsk.: BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)

 Föredragning av kommissionen
 Inledande diskussion

Belinda Pyke, företrädare för kommissionen, yttrade sig och presenterade 
huvuddragen i förslaget till förordning om de allmänna bestämmelser som kommer att 
tillämpas på asyl- och migrationsfonden och fonden för inre säkerhet.

Sidsel Katherine Møller, företrädare för det danska ordförandeskapet, yttrade sig och 
presenterade rådets hållning.

Föredragande Lorenzo Fontana yttrade sig och ställde ett antal frågor om 
kommissionens förslag. Ytterligare frågor ställdes av Jan Mulder, Franziska Keller, 
Hubert Pirker, Andrew Henry William Brons, Nadja Hirsch och Tanja Fajon.

den 20 mars 2012 kl. 15.50–16.30

5. Fonden för asyl och migration 
LIBE/7/07977
***I 2011/0366(COD) COM(2011)0751 – C7-0443/2011

Föredragande
:

Sylvie Guillaume (S&D)

Ansv. utsk.: LIBE –
Rådg. utsk.: AFET –

DEVE – Michèle Striffler (PPE)
BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)
EMPL – Beslut: inget yttrande

 Föredragning av kommissionen
 Inledande diskussion
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Belinda Pyke, företrädare för kommissionen, presenterade kommissionens förslag om 
asyl- och migrationsfonden.

Sidsel Katherine Møller, företrädare för det danska ordförandeskapet, yttrade sig och 
presenterade rådsordförandeskapets syn.

Föredragande Sylvie Guillaume gjorde ett antal anmärkningar om kommissionens 
förslag. Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Rui Tavares, Andrew 
Henry William Brons och Marian-Jean Marinescu bad kommissionen om ett antal 
förtydliganden. 

den 20 mars 2012 kl. 17.10–17.50

6. Instrument för ekonomiskt stöd – Polissamarbete, förebyggande och 
bekämpande av brottslighet samt krishantering
LIBE/7/07985
***I 2011/0368(COD) COM(2011)0753 – C7-0445/2011

Föredragande
:

Salvatore Iacolino (PPE)

Ansv. utsk.: LIBE –
Rådg. utsk.: BUDG – Dominique Riquet (PPE)

 Föredragning av kommissionen
 Inledande diskussion

Schiffer, företrädare för kommissionen, presenterade instrumentet för ekonomiskt stöd 
till polissamarbete, som är en del av fonden för inre säkerhet.

Sidsel Katherine Møller, företrädare för det danska ordförandeskapet, yttrade sig och 
presenterade rådsordförandeskapets syn och tidtabell.

Salvatore Iacolino, föredraganden och Rui Tavares deltog i diskussionen.

den 20 mars 2012 kl. 17.10–17.50

7. Fonden för inre säkerhet – Yttre gränser och viseringar
LIBE/7/07972
***I 2011/0365(COD) COM(2011)0750 – C7-0441/2011

Föredragande
:

Marian-Jean Marinescu (PPE)

Ansv. utsk.: LIBE –
Rådg. utsk.: AFET –

DEVE – Beslut: inget yttrande
BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)
EMPL – Beslut: inget yttrande

 Föredragning av kommissionen
 Inledande diskussion
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Belinda Pyke, företrädare för kommissionen, presenterade instrumentet för 
ekonomiskt stöd till yttre gränser och viseringar, som är en del av fonden för inre 
säkerhet.

Sidsel Katherine Møller, företrädare för det danska ordförandeskapet, yttrade sig och 
presenterade rådsordförandeskapets syn och tidtabell.

Föredragande Marian-Jean Marinescu ställde ett antal frågor till kommissionen om 
detta instrument och de kommande förhandlingarna. Ioan Enciu, Franziska Keller och 
Monika Hohlmeier deltog i diskussionen.

den 20 mars 2012 kl. 17.50–18.30

8. Parlamentets prioriteringar för 2013 års budget

 Inledande diskussion med Giovanni La Via, huvudföredragande för budgeten 
för 2013

Giovanni La Via, huvudföredragande för 2013 års budget, höll en inledande 
diskussion med LIBE-utskottet om parlamentets prioriteringar för 2013 års budget.
Salvatore Iacoline, föredragande för LIBE-utskottets yttrande, deltog i diskussionen 
och tog upp ett antal punkter. Simon Busuttil, Franziska Keller, Monika Hohlmeier 
och Andrew Henry William Brons deltog i diskussionen.

Ordföranden ajournerade sammanträdet kl. 18.24 och återupptog det kl. 9.07 onsdagen 
den 21 mars 2012.

Ordföranden meddelade att presidiet av budgetskäl beslutat att ändra tiderna för 
utskottens sammanträden. Till följd av detta skulle de nya datumen för LIBE-
utskottets sammanträden i juni och september bli följande: onsdagen den 20 juni, för-
och eftermiddag (4 tidspass);  torsdagen den 21 juni, för- och eftermiddag (4 tidspass);   
onsdagen den 19 september, för- och eftermiddag; torsdagen den 20 september, för-
och eftermiddag. LIBE-utskottets samordnare har kommit överens om dessa nya 
tidspass genom ett skriftligt förfarande. De nya datumen godkändes.

den 21 mars 2012 kl. 9.00–9.45

Gemensam debatt

9. Avgöranden i frågor rörande system för makars förmögenhetsförhållanden
LIBE/7/05682
* 2011/0059(CNS) COM(2011)0126 – C7-0093/2011

Föredragande 
av yttrande:

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

Ansv. utsk.: JURI – Alexandra Thein (ALDE) DT – PE475.882v01-00
CM – PE467.147v01-00
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 Behandling av förslag till yttrande
 Beslut om tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

10. Domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap
LIBE/7/05685
* 2011/0060(CNS) COM(2011)0127 – C7-0094/2011

Föredragande 
av yttrande:

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

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

 Behandling av förslag till yttrande
 Beslut om tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

Evelyne Gebhardt och Michael Cashman presenterade sina förslag till yttrande och tog 
upp ett antal frågor i samband med kommissionens förslag. Kommissionens 
företrädare yttrade sig och tackade föredragandena för deras arbete. Cornelis de Jong, 
Sophia In ‘t Veld, Salvatore Iacolino och Renate Weber deltog i diskussionen.

den 21 mars 2012 kl. 9.45–10.45

11. EU-stadga: standarder för mediefrihet i EU
LIBE/7/07291

2011/2246(INI)
Föredragande
:

Renate Weber (ALDE)

Ansv. utsk.: LIBE –
Rådg. utsk.: CULT – Marek Henryk Migalski

(ECR)
PA – PE483.722v01-00

 Inledande diskussion

Föredragande Renate Weber inledde den inledande diskussionen om det kommande 
initiativbetänkandet ”EU-stadga: standarder för mediefrihet i EU”. 
Företrädaren för forskningsgruppen från institutet för europeisk medielagstiftning, 
Scheuer, presenterade de preliminära resultaten från den pågående undersökningen om 
information till unionsmedborgarna och skyldigheter för medier och institutioner 
rörande medborgarnas rätt till fullständig och objektiv information.
Gerard De Graaf, direktör vid GD Informationssamhället – Audiovisuella medier och 
internet, gav en översikt över de första mötena med den högnivågrupp om frihet och 
mångfald i medierna som inrättats av kommissionen för att avge rekommendationer i 
fråga om respekten för, skyddet av, stödet till och främjandet av frihet och mångfald i 
medierna. 

Rui Tavares, Stanimir Ilchev, Kinga Göncz, Andrew Henry William Brons, Tanja 
Fajon och Anthea Mcintyre deltog i diskussionen.

den 21 mars 2012 kl. 10.45–11.00
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*** Elektronisk omröstning ***

12. Skydd av kritisk it-infrastruktur. Resultat och kommande åtgärder: vägen mot 
global it-säkerhet
LIBE/7/07710

2011/2284(INI) COM(2011)0163

Föredragande 
av yttrande:

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

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

 Antagande av förslag till yttrande

Förslaget till yttrande antogs med 45 röster för, inga röster emot och 2 nedlagda röster.

Antagna ändringsförslag: ändringsförslagen 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23
Kompromissändringsförslagen 1, 2 och 3.

Förkastade ändringsförslag: ändringsförslag 3

Bortfallna ändringsförslag: 4, 5, 8, 13, 14

13. Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 (ändring av 
beslut nr 573/2007/EG)
***II 2009/0127(COD) 06444/2/2012 – C7-0072/2012

T7-0160/2010
Ansv. utsk.: LIBE –
Rådg. utsk.: JURI (AL) –Kurt Lechner (PPE)

Föredragande: Rui Tavares (Verts/ALE)

 Antagande av andrabehandlingsresolution

Föredragande Rui Tavares yttrade sig och hedrade minnet av Stefania Pasquetti, 
tjänsteman vid kommissionen, som gått bort veckan före sammanträdet. På LIBE-
utskottets vägnar uttryckte ordföranden kondoleanser.

Andrabehandlingsresolutionen antogs med 47 röster för, 3 röster emot och 0 nedlagda 
röster.

*** Den elektroniska omröstningen avslutades ***

den 21 mars 2012 kl. 11.00–11.45
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14. Ökad solidaritet inom EU på asylområdet
LIBE/7/08916

2012/2032(INI) COM(2011)0835

Föredragande
:

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL)

Ansv. utsk.: LIBE –
Rådg. utsk.: AFET, DEVE, EMPL

 Föredragning av kommissionen och inledande diskussion

Adalbert Jahnz, företrädare för kommissionen, presenterade kommissionens 
meddelande om ökad solidaritet inom EU på asylområdet.
Föredragande Kyriacos Triantaphyllides påbörjade en inledande diskussion om 
meddelandet. Sylvie Guillaume, Hubert Pirker, Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, 
Monika Hohlmeier, Rui Tavares och Andrew Henry William Brons deltog i 
diskussionen.

den 21 mars 2012 kl. 11.45–12.30

15. Saluföring och användning av sprängämnesprekursorer
LIBE/7/03883
***I 2010/0246(COD) COM(2010)0473 – C7-0279/2010

Föredragande
:

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

Ansv. utsk.: LIBE –
Rådg. utsk.: ENVI, ITRE, IMCO

 Redogörelse för läget efter trepartsförhandlingarna

Föredragande Jan Mulder redogjorde för läget efter trepartsförhandlingarna om 
saluföring och användning av sprängämnesprekursorer. 

Ave Poom, företrädare för kommissionen, yttrade sig och presenterade kommissionens 
syn. Företrädaren för det danska ordförandeskapet presenterade rådsordförandeskapets 
syn.
Véronique Mathieu och Cecilia Wikström deltog i diskussionen.

den 21 mars 2012 kl. 15.00–16.30

16. Gemensamt utskottssammanträde (artikel 51) med LIBE- och FEMM-utskotten 
tisdagen den 21 mars 2012
LIBE/7/08259
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 Se separat förslag till föredragningslista

Miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd för brottsoffer
CJ01/7/08262
***I 2011/0129(COD) COM(2011)0275 – C7-0127/2011
Medföredragande:  Teresa Jimenez-Becerril Barrio (PPE)
Antonyia Parvanova (ALDE)

 Behandling av förslag till betänkande
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 27 februari 2012 kl. 12.00

Se separat protokoll.

Ordföranden ajournerade sammanträdet kl. 16.09 och återupptog det kl. 16.30.

den 21 mars 2012 kl. 16.30–17.20

17. Ändring av förordning (EG) nr 562/2006 i syfte att införa gemensamma regler 
för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna vid 
exceptionella omständigheter
LIBE/7/06877
***I 2011/0242(COD) COM(2011)0560 – C7-0248/2011

Föredragande
:

Renate Weber (ALDE) PR – PE480.591v01-00
AM – PE485.851v01-00

Ansv. utsk.: LIBE –
Rådg. utsk.: AFET, DEVE

 Behandling av ändringsförslag

Föredragande Renate Weber inledde diskussionen om de ändringsförslag som ingetts 
till förslaget till betänkande om ändringar av kodexen om Schengengränserna.

Monika Mosshammer, företrädare för kommissionen, yttrade sig och redogjorde för 
kommissionens syn.

Niels Henrih Larsen, företrädare för rådets ordförandeskap, yttrade sig och 
presenterade ordförandeskapets syn.

Följande ledamöter deltog i diskussionen: Carlos Coelho, Ioan Enciu, Franziska 
Keller, Cornelia Ernst, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Anthea Mcintyre.

den 21 mars 2012 kl. 17.20–18.00

Gemensam debatt
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18. Program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot 
penningförfalskning (Perikles 2020-programmet)
LIBE/7/08298
***I 2011/0449(COD) COM(2011)0913 – C7-0510/2011

Föredragande
:

Anthea McIntyre (ECR)

Ansv. utsk.: LIBE –

 Föredragning av kommissionen
 Inledande diskussion

19. Utvidgning av tillämpningsområdet för rådets förordning (EU) nr .../2012 om 
utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning (Perikles 2020-
programmet) till att även omfatta icke deltagande medlemsstater
LIBE/7/08301

2011/0446(APP) COM(2011)0910
Föredragande
:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE)

Ansv. utsk.: LIBE –

 Föredragning av kommissionen
 Inledande diskussion

Johan Khouw, företrädare för kommissionen (Olaf), presenterade de båda förslagen till 
förordning om utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning 
(Perikles 2020-programmet) och om utvidgning av Perikles 2020-programmet till att 
även omfatta icke deltagande medlemsstater.

Birgitte Bjoernback, företrädare för rådets ordförandeskap, yttrade sig och 
presenterade ordförandeskapets syn.

Anthea McIntyre, föredragande rörande det första förslaget, och Carlos Coelho (som 
ersatte Agustín Díaz de Mera García Consuegra, föredragande rörande det andra 
förslaget) redogjorde för sina preliminära kommentarer till kommissionens förslag. 
Antigoni Papadopoulou deltog i diskussionen. 

Ordföranden ajournerade sammanträdet kl. 17.32 och återupptog det kl. 18.00.

den 20 mars 2012 kl. 18.00–18.30

Eventuellt

20. Straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan
LIBE/7/07611
***I 2011/0297(COD) COM(2011)0654 – C7-0358/2011

Ansv. utsk.: ECON – Arlene McCarthy (S&D)



PV\920878SV.doc 11/14 PE500.764v01-00

SV

 Redogörelse av kommissionen (preliminärt) 

Lotte Knudsen, företrädare för kommissionen, redogjorde för förslaget till direktiv om 
straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan och 
besvarade frågor från Emine Bozkurt, LIBE-utskottets föredragande. Inga andra 
ledamöter av LIBE-utskottet yttrade sig.

5. Övriga frågor

Inga ärenden förelåg under denna punkt.

22. Datum och plats för kommande sammanträde(n):

 den 26 mars 2012 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)
 den 27 mars 2012 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

Sammanträdet avslutades kl. 18.26. 
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 
LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 
PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Juan Fernando López Aguilar (P) (1,2), Sophia in 't Veld (VP) (2), Salvatore Iacolino (VP) (1,2), Kinga Göncz (VP) (1,2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Sonia Alfano (1,2), Roberta Angelilli (1,2), Edit Bauer (1,2), Emine Bozkurt(1,2), Arkadiusz Tomasz Bratkowski (1,2), Philip Claeys 
(1,2), Carlos Coelho (1,2), Rosario Crocetta (2), Ioan Enciu (1,2), Cornelia Ernst (1,2), Tanja Fajon (1,2), Monika Flašíková Beňová (2), 
Kinga Göncz (1,2), Nathalie Griesbeck (2), Sylvie Guillaume (1,2), Anna Hedh (1,2), Lívia Járóka (1,2), Teresa Jiménez-Becerril Barrio 
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