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Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

PE/XVII/PV/1004_1

ZÁPIS
ze schůze, která se konala ve dnech 4. října 2004 od 15:00 do 18:30 

a 5. října 2004 od 9:00 do 12:00 
v BRUSELU

Schůze byla zahájena v pondělí 4. října 2004 v 15:10 a předsedal jí Jean-Louis Bourlanges 
(předseda).

1. Přijetí návrhu pořadu jednání

Bod 8 pořadu jednání – zpráva Rosy Díezové Gonzálezové – byl zrušen a nahrazen zprávou 
Giusta Catanie týkající se protidrogové strategie EU (2005–2012). Bod 8 – návrh zprávy Rosy 
Díezové Gonzálezové – byl odložen na schůzi dne 12. října 2004.

2. Sdělení předsedy

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů k oběma zprávám C. COELHA –
o biometrických údajích v cestovních pasech a ve vízech a povoleních k pobytu – byla 
stanovena na 13. října ve 12:00. Návrhy zpráv a pozměňovací návrhy zpravodaje budou 
projednány v průběhu schůze výboru dne 12. října 2004.

Dne 21. října se bude konat schůze sítě nezávislých odborníků v oblasti základních práv. 
Bude se týkat zejména způsobu spolupráce mezi sítí odborníků a Evropským parlamentem.

Předseda rovněž připomněl, že ve středu 6. října v 10:00 se bude v místnosti ASP 5E1 konat 
setkání s odborníky v oblasti biometrických údajů. Schůze se měla původně konat v místnosti 
ASP 3E3, ale vzhledem k velkému počtu zájemců požádal sekretariát o přidělení větší 
místnosti.

3. Slyšení národních parlamentů týkající se budoucnosti PSBP
LIBE/6/23690

– Hranice a perspektivy přistěhovalecké politiky:
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úvodní příspěvek přednesl prof. Philippe De Bruycker

P. De Bruycker se věnoval hranicím a perspektivám přistěhovalecké politiky. Shrnul výsledky 
prvního zasedání v Tampere. Zdůraznil, že programy Komise oslabuje požadovaná 
jednomyslnost v Radě (varianty – výjimky). Vyslovil se ve prospěch otevřené metody 
koordinace.

Battisti (italský senát): nastínil obavy, které v Itálii vyvolává otázka imigrace a azylu, zejména 
pokud jde o masivní příjezdy přistěhovalců na ostrov Lampedusa.

Vystoupila Sarah Ludfordová.

Canas (portugalský parlament): uvedl, že imigrační politika má v Portugalsku dlouhou tradici 
a že v současné době nabývá na významu, a to vzhledem k vývoji porodnosti v Portugalsku.

Vystoupil Antoine Duquesne.

Mantouvalos (řecký parlament): vysvětlil úspěch olympijských her v oblasti bezpečnosti, 
o který se zasloužila spolupráce s dalšími zeměmi. Vyjádřil názor, že spolupráce je klíčovým 
prvkem v boji proti organizovanému zločinu a terorismu.

Vystoupili: Mario Borghezio, Claude Moraes, Barbara Kudrycka a Jaime Mayor Oreja.
P. De Bruycker se vyjádřil k příspěvkům.

– Hranice a perspektivy Evropského soudního prostoru:
úvodním příspěvek přednesl prof. Henri Labayle.

H. Labayle se věnoval hranicím a perspektivám Evropského soudního prostoru. Připomněl 
politickou a zeměpisnou roztříštěnost evropského prostoru pro vymáhání práva a uvažoval 
v této souvislosti o úloze základních práv, o smyslu a účinnosti evropské politiky v této 
oblasti.

Montag (Bundestag): připomněl zásadu vzájemného uznávání a zejména evropský zatýkací 
rozkaz a dále minimální záruky v trestním řízení. Vyjádřil názor, že je třeba především posílit 
důvěru občanů.

Vystoupila Rosa Díezová Gonzálezová.

Stefano Zappalà se ujal předsednictví.

Italský senát: zmínil se o otázce minimálních záruk v oblasti podmínek ve věznicích, která má 
pro Itálii zvláštní význam.

Othonas (řecký parlament): zdůraznil hrozbu terorismu, kvůli níž se musíme zabývat 
způsobem, jak čelit globálnímu ohrožení.

Kessler (poslanecká sněmovna italského parlamentu): vyjádřil přání, aby byly stanoveny cíle.

Vystoupili: António Costa, Romano Maria La Russa.
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Jean-Louis Bourlanges se opět ujal předsednictví.

– Průhlednost rozhodovacího procesu Evropské unie:
posílení meziparlamentního dialogu

Pat Cox přednesl příspěvek o průhlednosti rozhodovacího procesu Evropské unie.

Vystoupili: Michael Cashman, Sarah Ludfordová, Borea (italský senát), Charlotte 
Cederschiöldová a předseda.

Pat Cox se vyjádřil k příspěvkům.

4. Návrh Smlouvy o Ústavě pro Evropu
LIBE/6/23146
Navrhovatel: Stefano Zappalà (EPP-ED)
– projednání návrhu stanoviska
– stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů

Za přítomnosti pana Verwilghena (Komise).

První výměna názorů se konala dne 21. září. Dne 29. září se Stefano Zappalà zúčastnil 
jménem výboru LIBE rozpravy o zprávě Í. Méndeze de Viga a R. Corbetta v příslušném 
výboru, kterým je Výbor pro ústavní záležitosti. Na schůzi předložil návrh stanoviska 
vypracovaného s přihlédnutím k rozpravě, která k uvedené otázce proběhla.

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: pondělí 11. října ve 12:00.
O návrhu stanoviska se bude hlasovat na schůzi výboru ve Štrasburku dne 25. října.

Předseda předal slovo navrhovateli.

5. Vnější a vnitřní hranice: kodex o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb 
osob
LIBE/6/22094
Zpravodaj: Michael Cashman (PSE)
– 1. výměna názorů

*  2004/0127(CNS) – KOM(2004)0391 – C6-0080/2004
Příslušný výbor:  LIBE F – Michael Cashman (PSE)
Stanovisko: AFET A

 DEVE A

Za přítomnosti pana Jana DE CEUSTERA (Komise).

Souvislosti



PE 349.879 4/8 PV\545849CS.doc

CS

Tento návrh Komise obsahuje v první řadě přepracování Společné příručky pro kontroly na 
vnějších hranicích. Jde však mnohem dále, protože jeho cílem je stanovení „kodexu 
Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob“, který by obsahoval dvě 
části – „vnější hranice“ a „vnitřní hranice“.

Jde tedy o významnou iniciativu v rámci konsolidace a rozvíjení „legislativní stránky“ 
politiky integrovaného řízení hranic.

Postup

Michael CASHMAN byl jmenován zpravodajem. Jde o první výměnu názorů.

Výměna názorů

Předseda přivítal J. DE CEUSTERA z generálního ředitelství pro spravedlnost a vnitřní věci 
Evropské komise, který návrh stručně představil.

Vyzval zpravodaje, aby se ujal slova a přednesl svůj první komentář a položil zástupci 
Komise případné otázky. 

Harmonogram

Zpravodaj hodlá předložit návrh zprávy dne 2. prosince.

6. Protidrogová strategie EU (2005–2012)
Zpravodaj: Giusto CATANIA
– Druhá výměna názorů
Příslušný výbor:  LIBE

Za přítomnosti zástupce holandského předsednictví Rady pana Leenderta ERKELENSE.
Za přítomnosti zástupců Komise pana Karla EDWARDA a paní Laury D'ARRIGOVÉ.

Souvislosti

Na konci roku 2004 skončí platnost jak protidrogové strategie Evropské unie (2000–2004), 
tak jejího protidrogového akčního plánu (2000–2004).

Z toho důvodu Rada ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci na svém zasedání dne 8. června 
2004 rozhodla, že je potřeba vypracovat novou protidrogovou strategii pro období po roce 
2004.

Protidrogová strategie EU (2005–2012) bude přijata na zasedání Evropské rady dne 
17. prosince a je velmi důležité, aby Parlament mohl vyjádřit svůj názor k předloženému 
návrhu protidrogové strategie před jeho konečným přijetím.

Postup

V průběhu schůze výboru LIBE dne 22. září 2004 se konala první výměna názorů k této
otázce; tato výměna názorů musela být z nedostatku času na konci schůze přerušena.
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Předseda navrhl pokračovat v rozpravě o rozporuplné oblasti boje proti drogám.

Rozprava

Předseda přivítal zástupce holandského předsednictví Rady pana Leenderra ERKELENSE a 
pana Karla EDWARDA a paní Lauru D'ARRIGOVOU, zástupce Komise.

Harmonogram

Projednání návrhu zprávy: 25. října 2004 ve Štrasburku
Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 5. listopadu 2004 ve 12:00
Přijetí návrhu zprávy: 25. listopadu 2004
Hlasování na plenárním zasedání: ve dnech 13. –16. prosince 2004 ve Štrasburku.

7. Výměna údajů v boji proti terorismu a jiné závažné trestné činnosti
LIBE/6/22007
Zpravodaj: Antoine Duquesne (ALDE/ADLE)
– první výměna názorů (za přítomnosti Evropské komise a předsednictví Rady)
*  2004/0069(CNS) – KOM(2004)0221 – C6-0007/2004
Příslušný výbor:  LIBE F – Antoine Duquesne (ALDE/ADLE)
Stanovisko: AFET A

 JURI A

Za přítomnosti národní členky Eurojustu za Belgii paní Michèle CONINSXOVÉ, pana 
VERRAESE (Evropská komise), pana FONTANAUDA a pana HÄNNINGERA (švédské 
zastoupení).

První výměna názorů ke „zdvojené“ či „trojnásobné“ zprávě, která zahrnuje kromě sdělení 
Komise o „některých opatřeních, která mají být přijata v boji proti terorismu a jiné závažné 
trestné činnosti“ také: 
1) návrh rozhodnutí Rady o výměně informací týkajících se teroristických trestných činů a
2) podnět Švédského království k přijetí rámcového rozhodnutí o zjednodušení výměny 
informací mezi orgány činnými v trestním řízení (zkrácený název).

Tato otázka je závažná a zároveň citlivá, protože se týká rovněž problému ochrany údajů 
v rámci třetího pilíře, na který jsme byli v poslední době více upozorňováni.

8. Slyšení kandidáta navrženého na komisaře pro politiky týkající se prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva pana BUTTIGLIONEHO
LIBE/6/22575

9. Různé

10. Datum a místo konání příští schůze

11.–12. října 2004 v Bruselu
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BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/
ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til stede

Anwesend

Παρόντες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Läsnä

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*)
Jean-Louis Bourlanges (P) (1,2), Stefano Zappalà (VP) (1,2), Stavros Lambrinidis (VP) (1,2), Patrick Gaubert 
(VP) (1,2)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/
Ledamöter:
Alexander Nuno Alvaro (1,2), Edit Bauer (1,2), Johannes (Hans) Blokland (1,2), Mario Borghezio (1), Mihael 
Brejc (1,2), Kathalijne Maria Buitenweg (2), Maria Carlshamre (2), Michael Cashman (1,2), Giusto Catania (1,2), 
Charlotte Cederschiöld (1,2), Carlos Coelho (1), António Costa (1,2), Agustín Díaz de Mera García Consuegra 
(1), Rosa Díez González (1), Antoine Duquesne (1,2), Kinga Gál (1,2), Elly de Groen-Kouwenhoven (1), Lilli 
Gruber (1), Adeline Hazan (1,2), Lívia Járóka (2), Ewa Klamt (1,2), Magda Kósáné Kovács (1,2), Barbara 
Kudrycka (1,2), Henrik Lax (1,2), Raffaele Lombardo (1), Sarah Ludford (1,2), Edith Mastenbroek (1,2), Jaime 
Mayor Oreja (1,2), Claude Moraes (1,2), Hartmut Nassauer (2), Athanasios Pafilis (1,2), Bogdan Pęk (2), Lapo 
Pistelli (1), Martine Roure (1,2), Michele Santoro (1), Inger Segelström (1), Frank Vanhecke (1,2), Ioannis 
Varvitsiotis (1), Manfred Weber (1,2), Tatjana Ždanoka (1,2)

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:
Frederika Brepoels (1,2), Richard Corbett (1), Marek Aleksander Czarnecki (1,2), Panayiotis Demetriou (1,2), 
Giorgos Dimitrakopoulos (2), Evelyne Gebhardt (1), Ignasi Guardans Cambó (2), Jeanine Hennis-Plasschaert (1), 
Sophia in 't Veld (1,2), Katalin Lévai (2), Vincent Peillon (1), Herbert Reul (1), Marie-Line Reynaud (1,2), Agnes 
Schierhuber (2), Bogusław Sonik (1,2), Antonio Tajani (1), Kyriacos Triantaphyllides (1,2), Rainer Wieland (1), 
Jan Zahradil (2)

Art. 178(2)
Art. 183(3) Romano Maria La Russa

Endv. deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαν επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi΄/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto 
OJ/punto orden del dia/
Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt):

* (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.

Til stede den/Anwesend am/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den.

(1) lundi 04/10/2004
(2) mardi 05/10/2004
(3)
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Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the 
Chairman/Por invitación del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A 
convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/
På ordförandens inbjudan:
Représentants des Parlements nationaux : Bundestag : M. Jerzy Montag, Grèce : M. Petros Mantouvalos, M. Manolis Othonas -
Italie : Camera dei Deputati : M. Giovanni Kessler, Senato della Repubblica : M. Leonzio Borea, M. Alessandro Battisti - Portugal :
Assembleia da República : M. Luis Campos Ferreira, M. Vitalino Canas.

Radet/Rat/Συμβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)
Erkelens, Schulte-Nordholt

Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/
Kommissionen: (*)
Shah, Haustrate-Assam, Verwilghen, De Ceuster, Edwards, Verraes, Fontanaud, Swetenham, Lundin

Cour des comptes:

CdR : Ioannidou
C.E.S.:

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόντες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

De Bruycker, Labayle, Cox, Hänninger, Coninsx

Gruppernes sekretariat  
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία των Πολ. Ομάδων
Secretariat political groups
Secr. de los grupos politicos
Secr. Groupes politiques
Segr. dei gruppi politici
Secr. van de fracties
Secr. dos grupos politicos
Poliittisten ryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

PPE-DE
PSE
ELDR
Verts/ALE
GUE/NGL
UEN
IND/DEM
NI

Isaacs, Alvargonzalez Figaredo, Mangold, Scriban
Lemarchal, Moleres
Rasmussen, Pal
Robert, Sidenius
Engel, Tamburini, Tonsberg
Locati
Laikauf
Marzocchi

Cab. du Président

Cab. du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γενική Διεύθυνση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção-Geral
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Kalb
Perroni, Barrau, Antoine-Gregoire
De Paepe

Duintjer-Tebbens, Castillo

Udvalgssekretariatet
Ausschußsekretariat
Γραμματεία επιτροπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretariado da comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

De Capitani, Bultena, Castagnoli, Huber, Martinez  Sanchez, 
Pondeville

Assist./Βοηθός Götz, Hamacher

* (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/Président/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Vize-Pres./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande.
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionário/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ 

Functionαrio/Virkamies/Tjänsteman
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