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Europees Parlement
2019-2024

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

LIBE_PV(2021)0322_1

NOTULEN
Vergadering van 22 maart 2021, 16.45 - 18.45 uur,

en 23 maart 2021, 9.00 - 12.00 uur en 13.45 - 15.45 uur

BRUSSEL en via videoconferentie

De vergadering wordt op maandag 22 maart 2021 om 16.50 uur geopend onder 
voorzitterschap van Juan Fernando López Aguilar (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda LIBE_OJ(2021)0322_1

De agenda wordt aangenomen met de volgende wijzigingen:

- Punten 3 en 6, respectievelijk de stemming over amendementen en de stemming over 
de definitieve tekst, voor het dossier “Nieuwe wegen voor legale arbeidsmigratie” 
worden uitgesteld.

2. Mededelingen van de voorzitter

1. Talenprofiel

De voorzitter deelt mee dat vertolking plaatsvindt in het Bulgaars, het Duits, het Engels, 
het Frans, het Grieks, het Hongaars, het Italiaans, het Kroatisch * (*alleen op 22 maart), 
het Nederlands, het Pools, het Portugees, het Roemeens, het Spaans en het Zweeds.

2. Goedkeuring van de besluiten en aanbevelingen van de coördinatoren 
(overeenkomstig artikel 214 van het Reglement)

Benoeming van rapporteurs:
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De commissie keurt de benoeming van de volgende rapporteurs goed:

Verslagen

 Jeroen LENAERS (PPE) wordt benoemd tot rapporteur voor het LIBE-verslag over 
het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Kaderbesluit 2002/465/JBZ van de 
Raad, met betrekking tot de aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming 
van persoonsgegevens

 Marina KALJURAND (S&D) wordt benoemd tot rapporteur voor het LIBE-verslag 
over het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2014/41/EU, met 
betrekking tot de aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van 
persoonsgegevens

3. Gedelegeerde en uitvoeringshandelingen

Gedelegeerde handelingen:

Op 15 maart 2021 ontving het Europees Parlement de Gedelegeerde Verordening van de 
Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/1240 van het Europees 
Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees reisinformatie- en -
autorisatiesysteem (Etias) wat betreft de vooraf vastgestelde lijst van beroepsgroepen 
die in het aanvraagformulier wordt gebruikt – COM(2021)01574 final.

De basishandeling is Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van 
Verordening (EU) 2018/1240 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van 
een Europees reisinformatie- en -autorisatiesysteem (Etias) wat betreft de vooraf 
vastgestelde lijst van beroepsgroepen die in het aanvraagformulier wordt gebruikt.

De leden zijn hiervan in kennis gesteld per e-mail en via de DIA-nieuwsbrief 
comitéprocedure van LIBE van 19 maart 2021. De interne termijn voor het indienen van 
bezwaren is vastgesteld op 29 maart 2021 (sluitingstijd van de kantoren).

Het secretariaat heeft geen bezwaren ontvangen.

Uitvoeringshandelingen:

1. Op 9 maart 2021 ontving het Parlement een herziene versie van het 
ontwerpuitvoeringsbesluit van de Commissie tot specificatie van de risico’s als 
omschreven in Verordening (EU) 2018/1240 en in Gedelegeerd Besluit XXX/XXX van 
de Commissie [gedelegeerde handeling].

De basishandeling is Verordening (EU) 2018/1240 van het Europees Parlement en de 
Raad van 12 september 2018 tot oprichting van een Europees reisinformatie- en -
autorisatiesysteem (Etias).

De leden zijn hiervan in kennis gesteld via de DIA-nieuwsbrief comitéprocedure van 
LIBE van 12 maart 2021. Aangezien deze nieuwe versie van het 
ontwerpuitvoeringsbesluit diverse inhoudelijke wijzigingen bevat ten opzichte van de 
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eerder ingediende versie, is een nieuwe interne termijn voor bezwaren vastgesteld, 
namelijk 23 maart 2021 (sluitingstijd van de kantoren). 

Het secretariaat heeft geen bezwaren ontvangen.

2. Op 10 maart 2021 ontving het Europees Parlement het ontwerpuitvoeringsbesluit 
van de Commissie tot vaststelling van de inhoud van de logbestanden van bevragingen 
op basis van geautomatiseerde scans van de kentekenplaten van motorvoertuigen met 
behulp van systemen voor automatische kentekenplaatherkenning in het 
Schengeninformatiesysteem (SIS).

De basishandeling is Verordening (EU) 2018/1862 van het Europees Parlement en de 
Raad van 28 november 2018 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële samenwerking 
in strafzaken.

De leden zijn hiervan in kennis gesteld via de DIA-nieuwsbrief comitéprocedure van 
LIBE van 12 maart 2021. De interne termijn voor het indienen van bezwaren is 
vastgesteld op 24 maart 2021 (sluitingstijd van de kantoren).

Het secretariaat heeft geen bezwaren ontvangen.

3. Op 10 maart 2021 ontving het Europees Parlement een herziene versie van het 
ontwerpuitvoeringsbesluit van de Commissie tot vaststelling van nadere regels 
betreffende het beheer van de openbare website en de app voor mobiele apparaten, en 
nadere regels inzake de bescherming en beveiliging van gegevens die gelden voor de 
openbare website en de app voor mobiele apparaten overeenkomstig Verordening (EU) 
2018/1240 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees 
reisinformatie- en -autorisatiesysteem.

De basishandeling is Verordening (EU) 2018/1240 van het Europees Parlement en de 
Raad van 12 september 2018 tot oprichting van een Europees reisinformatie- en -
autorisatiesysteem (Etias).

De leden zijn hiervan in kennis gesteld via de DIA-nieuwsbrief comitéprocedure van 
LIBE van 12 maart 2021. Aangezien deze nieuwe versie van het 
ontwerpuitvoeringsbesluit diverse inhoudelijke wijzigingen bevat ten opzichte van de 
eerder ingediende versie, is een nieuwe interne termijn voor bezwaren vastgesteld, 
namelijk 24 maart 2021 (sluitingstijd van de kantoren).

Het secretariaat heeft geen bezwaren ontvangen.

4. Op 15 maart 2021 ontving het Europees Parlement de 
ontwerpuitvoeringsverordening van de Commissie tot opstelling van modellen voor 
bepaalde formulieren en technische voorschriften voor de doeltreffende informatie-
uitwisseling overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1672 van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of 
verlaten.
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Verordening (EU) 2018/1672 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 
2018 betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten 
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005.

De leden zijn hiervan in kennis gesteld via de DIA-nieuwsbrief comitéprocedure van 
LIBE van 19 maart 2021. De interne termijn voor het indienen van bezwaren is 
vastgesteld op 29 maart 2021 (sluitingstijd van de kantoren).

Het secretariaat heeft geen bezwaren ontvangen.

5. Op 16 maart 2021 ontving het Europees Parlement het ontwerpuitvoeringsbesluit 
van de Commissie overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de adequate bescherming van persoonsgegevens door het 
Verenigd Koninkrijk.

Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het 
onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging 
van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad.

De leden zijn hiervan in kennis gesteld via de DIA-nieuwsbrief comitéprocedure van 
LIBE van 19 maart 2021. De interne termijn voor het indienen van bezwaren is 
vastgesteld op 30 maart 2021 (sluitingstijd van de kantoren).

Het secretariaat heeft geen bezwaren ontvangen.

6. Op 16 maart 2021 ontving het Europees Parlement het ontwerpuitvoeringsbesluit 
van de Commissie overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de adequate bescherming van persoonsgegevens door 
het Verenigd Koninkrijk.

De basishandeling is Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad 
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 
en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

De leden zijn hiervan in kennis gesteld via de DIA-nieuwsbrief comitéprocedure van 
LIBE van 19 maart 2021. De interne termijn voor het indienen van bezwaren is 
vastgesteld op 30 maart 2021 (sluitingstijd van de kantoren).

Het secretariaat heeft geen bezwaren ontvangen.

3. Nieuwe wegen voor legale arbeidsmigratie
LIBE/9/02255

Rapporteur:
Sylvie Guillaume (S&D) AM – PE659.022v01-00

 Behandeling en goedkeuring amendementen
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Dit punt wordt uitgesteld.

De vergadering wordt hervat onder voorzitterschap van Juan Fernando López Aguilar 
(voorzitter LIBE), Željana Zovko (ondervoorzitter AFET) en Tomas Tobé (voorzitter DEVE).

Gezamenlijke gedachtewisseling met de Commissie buitenlandse zaken

4. Gedachtewisseling over de resultaten van de informele videoconferentie van de 
ministers van Buitenlandse zaken en Binnenlandse Zaken van 15 maart
LIBE/9/05626
 Gedachtewisseling met:
Vertegenwoordiger van het Portugees voorzitterschap bij de Raad
Vertegenwoordiger van de Europese Commissie, DG HOME
Vertegenwoordiger van de Europese Dienst voor extern optreden

De voorzitter van LIBE, de ondervoorzitter van AFET en de voorzitter van DEVE 
leiden het onderwerp in.

Eduardo Cabrita, minister van Binnenlandse Zaken, het Portugese voorzitterschap van 
de Raad, geeft een presentatie.

Monique Pariat, directeur-generaal, DG HOME, geeft een presentatie.

Lotte Knudsen, waarnemend adjunct-secretaris-generaal/uitvoerend directeur voor 
mondiale zaken, EDEO, kon wegens technische problemen geen verbinding met de 
vergadering maken.

Sprekers: Tom Vandenkendelaere (LIBE), György Hölvényi (DEVE), Sylvie Guillaume 
(LIBE), Pierfrancesco Majorino (DEVE), Jan-Christoph Oetjen (LIBE), Tineke Strik 
(LIBE), Jorge Buxadé Villalba (LIBE), Miguel Urbán Crespo (LIBE), Fulvio 
Martusciello (LIBE), Cyrus Engerer (LIBE), Fabienne Keller (LIBE), Assita Kanko 
(LIBE), Malin Björk (LIBE).

De sprekers beantwoorden de gestelde vragen.

De voorzitter van LIBE en de ondervoorzitter van AFET ronden de discussie af.

De vergadering wordt voortgezet onder voorzitterschap van Juan Fernando López Aguilar 
(voorzitter).

Gedachtewisseling in samenwerking met de Subcommissie mensenrechten
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5. Gedachtewisseling over de situatie van migranten in Bosnië en Herzegovina, 
waaronder aan de grens met Kroatië
LIBE/9/05627
 Gedachtewisseling met:
Elsa Fenet, hoofd afdeling Westelijke Balkan, Europese Dienst voor extern optreden, 
Westelijke Balkan
Michela Matuella, hoofd afdeling Albanië, Bosnië en Herzegovina, Europese 
Commissie, directoraat-generaal Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen
Ola Henrikson, regionaal directeur, regionaal kantoor voor de Europese Economische 
Ruimte, de Europese Unie en de NAVO van de Internationale Organisatie voor Migratie
Nicola Bay, directeur Bosnië en Herzegovina, Deense Vluchtelingenraad

De voorzitter leidt het onderwerp in.

De sprekers geven een presentatie.

Sprekers: Karlo Ressler, Janina Ochojska, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Romeo 
Franz, Tineke Strik, Miguel Urbán Crespo, Paulo Rangel, Bettina Vollath, 
Jan-Christoph Oetjen, Cornelia Ernst, Malin Björk.

Elsa Fenet en Michela Matuella beantwoorden de gestelde vragen.

De voorzitter rondt het onderwerp af.

De vergadering wordt om 19.08 uur geschorst en op 23 maart om 9.06 uur hervat.

6. Nieuwe wegen voor legale arbeidsmigratie
LIBE/9/02255

Rapporteur:
Sylvie Guillaume (S&D) AM – PE659.022v01-00

 Goedkeuring ontwerpverslag

De stemming wordt uitgesteld.

7. Presentatie van het Eurojust jaarverslag
LIBE/9/05628
 Uiteenzetting door Ladislav Hamran, voorzitter Eurojust

De voorzitter leidt het onderwerp in.

Ladislav Hamran, voorzitter van Eurojust, geeft een presentatie.

Sprekers: Rasa Juknevičienė, Caterina Chinnici, Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, 
Clare Daly, Vladimír Bilčík, Birgit Sippel.
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Ladislav Hamran beantwoordt de gestelde vragen.

De voorzitter rondt het onderwerp af.

8. Presentatie van en gedachtewisseling over de Mededeling van de Commissie 
getiteld “Verbetering van de medewerking inzake terugkeer en overname” en over 
de stand van zaken van de onderhandelingen over overnameovereenkomsten
LIBE/9/05629
 Gedachtewisseling met Johannes Luchner, adjunct-directeur-generaal, DG HOME, 

Europese Commissie 

De voorzitter leidt het onderwerp in.

Johannes Luchner, adjunct-directeur-generaal, DG HOME, geeft een presentatie.

Sprekers: Jeroen Lenaers, Bettina Vollath, Malik Azmani, Tineke Strik, Charlie 
Weimers, Pernando Barrena Arza, Lena Düpont, Birgit Sippel, Sophia in 't Veld, Malin 
Björk.

Johannes Luchner beantwoordt de gestelde vragen.

De voorzitter rondt het onderwerp af.

De vergadering wordt om 10.47 uur geschorst en om 11.15 uur hervat.

9. Controles aan de binnengrenzen in het Schengengebied
LIBE/9/02889
 Verslaggeving aan de commissie door Tanja Fajon over de werkzaamheden van de 

LIBE-werkgroep Schengenevaluatie

De voorzitter leidt het onderwerp in.

Tanja Fajon, voorzitter van de werkgroep voor Schengenevaluatie, geeft een presentatie.

Sprekers: Paulo Rangel, Birgit Sippel, Jan-Christoph Oetjen, Tineke Strik, Clare Daly.

Tanja Fajon rondt het onderwerp af.

10. Het Europees bevel tot verstrekking en het Europees bevel tot bewaring van 
elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken
LIBE/9/00283

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Rapporteur:
Birgit Sippel (S&D)

Bevoegd:
LIBE
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Adviezen:
IMCO  Besluit: geen advies

 Verslaggeving aan de commissie

11. Geharmoniseerde regels inzake de aanwijzing van wettelijke vertegenwoordigers 
ten behoeve van de bewijsvergaring in strafprocedures
LIBE/9/00281

***I 2018/0107(COD) COM(2018)0226 – C8-0154/2018

Rapporteur:
Birgit Sippel (S&D)

Bevoegd:
LIBE

Adviezen:
IMCO  Besluit: geen advies

 Verslaggeving aan de commissie

De voorzitter leidt het onderwerp in.

De rapporteur brengt verslag uit aan de commissie over de onderhandelingen.

Sprekers: Nuno Melo, Moritz Körner, Sergey Lagodinsky, Lucia Ďuriš Nicholsonová, 
Cornelia Ernst.

De rapporteur rondt het onderwerp af.

De vergadering wordt om 12.09 uur geschorst en om 13.51 uur hervat.

12. Netwerk van de EU-agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse 
zaken (JBZ): verslag over activiteiten in 2020 en prioriteiten voor samenwerking 
in 2021
LIBE/9/05630
 Uiteenzetting door Ladislav Hamran, voorzitter Eurojust
 Uiteenzetting door Fabrice Leggeri, uitvoerend directeur Frontex

De voorzitter leidt het onderwerp in.

Ladislav Hamran, voorzitter Eurojust, en Fabrice Leggeri, uitvoerend directeur Frontex, 
geven een presentatie.

Sprekers: Loránt Vincze, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, Clare Daly, Karlo Ressler, 
Evin Incir, Sophia in 't Veld.

De sprekers beantwoorden de gestelde vragen.

De voorzitter rondt het onderwerp af.
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13. Presentatie door de Commissie van en gedachtewisseling over de gezamenlijke 
evaluatie van de PNR-overeenkomsten EU-VS en EU-Australië
LIBE/9/05631
 Uiteenzetting door en gedachtewisseling met Olivier Onidi, adjunct-directeur-

generaal, DG HOME, Europese Commissie

De voorzitter leidt het onderwerp in.

Olivier Onidi, adjunct-directeur-generaal, DG HOME, geeft een presentatie.

Sprekers: Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Sophia in 't Veld, Patrick Breyer, Cornelia 
Ernst, Moritz Körner.

De spreker beantwoordt de gestelde vragen.

Sophia in ’t Veld voert het woord.

De spreker voert het woord.

De voorzitter rondt het onderwerp af.

14. Decryptieplatform van Europol voor de rechtshandhavingsinstanties van de 
lidstaten
LIBE/9/05632
 Uiteenzetting door de Commissie

De voorzitter leidt het onderwerp in.

Sophia in ’t Veld voert het woord.

Olivier Onidi, adjunct-directeur-generaal, DG HOME, voert het woord.

Sprekers: Javier Zarzalejos, Paul Tang, Patrick Breyer, Clare Daly.

Olivier Onidi beantwoordt de gestelde vragen.

De voorzitter rondt het onderwerp af.

15. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordeningen (EU) 2018/1862 en (EU) 2019/818 wat betreft de 
vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen 
voor de doeleinden van het Europees reisinformatie- en -autorisatiesysteem
LIBE/9/00415
Rapporteur:

Jeroen Lenaers (PPE)
 Verslaggeving aan de commissie

16. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordeningen (EU) 2019/816 en (EU) 2019/818 wat betreft de 
vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen 
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voor de doeleinden van het Europees reisinformatie en -autorisatiesysteem
LIBE/9/05491
Rapporteur:

Jeroen Lenaers (PPE)
 Verslaggeving aan de commissie

17. Vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen 
voor de doeleinden van Etias en wijziging van Verordening (EU) 2018/1240, 
Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EU) 2017/2226 en Verordening (EU) 
2018/1861
LIBE/9/00412
Rapporteur:

Jeroen Lenaers (PPE)
 Verslaggeving aan de commissie

De voorzitter leidt het onderwerp in.

De rapporteur brengt verslag uit aan de commissie over de onderhandelingen.

Sprekers: Petar Vitanov, Dragoş Tudorache, Patrick Breyer, Kostas Papadakis.

De rapporteur voert het woord.

De voorzitter rondt het onderwerp af.

18. Rondvraag

19. Volgende vergaderingen
 12 april 2021, 16.45 - 18.45 uur (Brussel)
 13 april 2021, 9.00 - 12.00 uur en 13.45 - 15.45 uur (Brussel)
 19 april 2021, 15.45 - 18.45 uur (Brussel)

De vergadering wordt om 15.47 uur gesloten.
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