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Agenda

9.00 - 9.05 uur Inleiding door Juan Fernando LOPEZ AGUILAR, voorzitter van de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
(LIBE) van het Europees Parlement

9.05 - 9.15 uur Inleidende toespraak door Shaza ALRIHAWI, Global Refugee-led 
Network (GRN)

EERSTE SESSIE

De Dublin-procedure op nationaal niveau

9.15 - 10.35 uur

9.15 - 9.25 uur Markos KARAVIAS, directeur van de Griekse asieldienst

Dionysia PAPAILIOU, hoofd van de Griekse Dublin-afdeling

Visioconferentie vanuit Athene

9.25 - 9.35 uur Ralf LESSER, federaal ministerie van Binnenlandse Zaken, adjunct-
afdelingshoofd Asielrecht en asielprocedure, Duitsland

Frank SCHIMMELPFENNIG, federaal bureau voor migratie en 
vluchtelingen, afdelingshoofd bij het Dublin-centrum in Bochum, 
Duitsland

9.35 - 9.45 uur Maria Soopöld LILLIEBLADH, hoofd van de Dublin-afdeling, 
Zweeds migratieagentschap

Johan AXELSSON, senior adviseur bij de Dublin-afdeling, Zweeds 
migratieagentschap

9.45 - 9.55 uur María BOLOQUI, hoofd van de internationale afdeling van het 
Spaans asielbureau

9.55 - 10.05 uur Simona SPINELLI, hoofd van de Italiaanse Dublin-afdeling

10.05 - 10.35 uur Vragenronde 
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TWEEDE SESSIE 

Presentaties door deskundigen op Europees niveau

10.35 - 12.20 uur 

10.35 - 10.45 uur Catherine WOOLLARD, directeur van de Europese Raad voor 
vluchtelingen en ballingen (ECRE)

Stavros PAPAGEORGOPOULOS, juridisch medewerker bij de 
Europese Raad voor vluchtelingen en ballingen (ECRE)

Presentatie van de uitvoeringsbeoordeling van de EPRS met 
betrekking tot de Dublin-verordening

10.45 - 10.55 uur Alexander DE CHALUS, beleidsmedewerker op de afdeling Beleid 
en juridische ondersteuning van de vertegenwoordiging voor EU-
aangelegenheden (België, Luxemburg, Ierland en Nederland) van het 
Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de 
Vluchtelingen (UNHCR) 

Studie van het UNHCR over de tenuitvoerlegging van de Dublin III-
verordening

10.55 - 11.05 uur Joanna DARMANIN, vertegenwoordiger van de Europese 
Commissie, afdeling Asiel, DG HOME
Tenuitvoerlegging van de Dublin III-verordening

11.05 - 11.15 uur Ward LUTIN, hoofd van het Asylum Knowledge Centre, Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
Ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de Dublin III-
verordening: activiteiten van het EASO voor de lidstaten op het 
gebied van praktische samenwerking, opleiding en begeleiding

11.15 - 11.25 uur Karen METS, vertegenwoordiger van Save the Children
De situatie van kinderen in de Dublin-procedure

11.25 - 11.35 uur Francesco MAIANI, vertegenwoordiger van het Odysseus Network
Uiteenzetting over de jurisprudentie op dit gebied
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11.35 - 12.20 uur Vragenronde

12.20 - 12.25 uur Conclusies door Fabienne KELLER, rapporteur voor het verslag 
over de tenuitvoerlegging van de Dublin III-verordening

12.25 - 12.30 uur Slotwoord door Juan Fernandez LOPEZ AGUILAR, voorzitter van 
de commissie LIBE

PRAKTISCHE RICHTSNOEREN VOOR HET DEBAT

• Om zoveel mogelijk afgevaardigden de gelegenheid te geven het woord te voeren, is de 
spreektijd van de sprekers tijdens de discussie maximaal tien minuten en de spreektijd van 
andere deelnemers maximaal twee minuten per bijdrage of vraag.
• Sprekers die aanvullende informatie bij hun voordracht wensen te verstrekken, kunnen de 
schriftelijke tekst hiervan (bij voorkeur in het Engels of Frans) vooraf naar het secretariaat 
sturen (e-mail: libe-secretariat@europarl.europa.eu). Deze documenten zullen tijdens de 
vergadering worden rondgedeeld.
• De vergaderstukken worden geleidelijk toegevoegd aan de sectie “Evenementen” op de 
website van de commissie LIBE: http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/libe/events-
nationalparl.html en aan de website voor evenementen van het Parlement: 
https://www.europarl.europa.eu/portal/nl

DE VERGADERING WORDT RECHTSTREEKS UITGEZONDEN EN 
OPGENOMEN
Website LIBE:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=NL&body=LIBE

AANVULLENDE INFORMATIE

Erika SCHULZE 
erika.schulze@europarl.europa.eu 
+322831245

Angela BALAN
angela.balan@europarl.europa.eu 
+322832291

Razvan SZABO
razvan-nicolae.szabo@europarl.europa.eu 
+322830776

Clement FRANZOSO
clement.franzoso@europarl.europa.eu 
+322830931
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