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« 2009

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

PE/XVII/PV/1004_1 

Posėdžio, vykusio 2004 m. spalio 4 d. 15.00–18.30 val.
ir 2004 m. spalio 5 d. 9.00–12.30 val.

PROTOKOLAS
BRIUSELIS

Posėdis pradėtas 2004 m. spalio 4 d., pirmadienį, 15.10 val. Pirmininkauja pirmininkas Jean-
Louis Bourlanges.

1. Darbotvarkės projekto tvirtinimas

8 darbotvarkės punktas - Rosos Díez González pranešimas – panaikinamas ir pakeičiamas 
Giusto Catania‘os pranešimu dėl Europos kovos su narkotikais strategijos (2005–2012 m.). 8 
darbotvarkės punktas - Rosos Díez González pranešimas – perkeliamas į 2004 m. spalio 12 d. 
posėdį.

2. Pirmininko pranešimai

Abiejų C. COELHO pranešimų dėl biometrinių duomenų naudojimo piliečių pasuose, vizose 
ir leidimuose gyventi pakeitimų pateikimo terminas nustatomas spalio 13 d. 12 val. Pranešėjo 
pranešimų projektai ir pakeitimai bus aptariami 2004 m. spalio 12 d. posėdyje.

2004 m. spalio 21 d. vyks nepriklausomų ekspertų posėdis dėl pagrindinių teisių. Jame bus 
aptariamos ekspertų tinklo ir Europos Parlamento bendradarbiavimo sąlygos.

Pirmininkas primena, kad 2004 m. spalio 6 d., trečiadienį, 10.00 val. ASP 5E1 salėje vyks 
susitikimas su ekspertais dėl biometrinių duomenų naudojimo. Iš pradžių buvo numatyta šį 
posėdį rengti ASP 3E3 salėje, bet, atsižvelgdamas į gausius prašymus, Sekretoriatas paprašė 
skirti didesnę salę.
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3. Valstybių parlamentų klausymas dėl LSTE ateities

LIBE/6/23690
- Imigracijos politikos ribos ir perspektyvos:

kalba prof. Philippe De Bruycker.

Ph. De Bruycker pristatė imigracijos politikos ribas ir perspektyvas. Jis apžvelgė pirmosios 
Tamperės programos įgyvendinimo rezultatus ir primygtinai pabrėžė, kad dėl būtinybės 
Tarybos sprendimus priimti vienbalsiai (pasirinkimo galimybių, nukrypti leidžiančių 
nuostatų) Komisijos programos neteko pagrindo. Profesorius rekomenduoja taikyti atvirą 
koordinavimo metodą.

Battisti (Italijos senatas) kalbėjo apie Italijos problemas imigracijos ir prieglobsčio teikimo 
srityje, ypač susijusias su masiniu imigrantų išsilaipinimu Lampedūzos saloje.

Kalbėjo Sarah Ludford.

Canas (Portugalijos prekybos ir pramonės rūmai) paminėjo, kad imigracijos politika yra 
tradicinė Portugalijos politikos sritis, kuri, atsižvelgiant į Portugalijos gimstamumo duomenis, 
darosi vis svarbesnė.

Kalbėjo Antoine Duquesne.

Mantouvalos (Graikijos parlamentas)  kalbėjo apie Olimpinių žaidynių saugumo 
organizavimo sėkmę, paremtą bendradarbiavimu su kitomis šalimis. Jo nuomone, 
bendradarbiavimas yra kovos su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu pagrindas.

Kalbėjo Mario Borghezio, Claude Moraes, Barbara Kudrycka ir Jaime Mayor Oreja.
P. De Bruycker atsakė į kalbėjusiųjų iškeltus klausimus.

- Europos teisingumo erdvės ribos ir perspektyvos:
kalba prof. Henri Labayle.

H. Labayle aptarė Europos teisingumo erdvės ribas ir perspektyvas. Jis kalbėjo apie Europos 
teisingumo erdvės politinį ir geografinį susiskaidymą, iškėlė pagrindinių teisių vietos šiame 
kontekste ir Europos politikos šioje srityje prasmės bei efektyvumo klausimus.

Montag (Bundestagas) priminė abipusio pripažinimo principą ir kalbėjo apie Europos arešto 
orderį bei minimalias garantijas baudžiamosiose bylose. Jo nuomone, visų pirma reikia 
sustiprinti piliečių pasitikėjimą.

Kalbėjo Rosa Díez González.
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Posėdžiui toliau pirmininkauja Stefano Zappalà.

Italijos senato atstovas kalbėjo apie minimalių kalinimo sąlygų užtikrinimą – šis klausimas 
Italijoje įgauna ypatingą svarbą.

Othonas (Graikijos parlamentas) primygtinai pabrėžė terorizmo grėsmę, kuri verčia kilti į 
kovą su visuotine grėsme.

Kessler (Italijos Parlamento Deputatų Rūmai) išdėstė savo siūlomus tikslus.

Kalbėjo António Costa, Romano Maria La Russa.

Posėdžiui vėl pirmininkauja Jean-Louis Bourlanges.

- Europos Sąjungos sprendimų priėmimo proceso skaidrumas:
tarpparlamentinio dialogo stiprinimas.

Pat Cox perskaitė pranešimą dėl Europos Sąjungos sprendimų priėmimo proceso skaidrumo.

Kalbėjo Michael Cashman, Sarah Ludford, Borea (Italijos Senatas), Charlotte Cederschiöld ir 
pirmininkas.

Pat Cox atsakė į kalbėjusiųjų iškeltus klausimus.

4. Sutarties dėl Konstitucijos Europai projektas

LIBE/6/23146

Pranešėjas: Stefano Zappalà

– Nuomonės projekto svarstymas
– Pakeitimų pateikimo termino nustatymas 

Dalyvauja M. Verwilghen (Europos Komisija).

Pirmasis keitimasis nuomonėmis įvyko 2004 m. rugsėjo 21 d. Rugsėjo 29 d. Stefano Zappalà 
komiteto vardu dalyvavo Konstitucinių reikalų komiteto diskusijoje dėl I. Mendezo de Vigo ir 
R. Corbetto pranešimo. Šiandien jis pristato nuomonės projektą, kuriame atsižvelgiama į 
mūsų diskusijas šia tema.
Pakeitimų pateikimo terminas: 2004 m. spalio 11 d., pirmadienis, 12.00 val.
Balsavimas komitete dėl nuomonės projekto vyks Strasbūre 2004 m. spalio 25 d.

Pirmininkas perduoda žodį pranešėjui.
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5. ES išorės ir vidaus sienos: ES sienų perėjimą reglamentuojantis kodeksas

LIBE/6/22094

Pranešėjas: Michael Cashman (PSE)

Pirmasis keitimasis nuomonėmis.

*  2004/0127(CNS)  COM(2004)0391 - C6-0080/2004
Atsakingas komitetas: LIBE F - Michael Cashman (PSE)
Nuomonę teikiantys komitetai: AFET A -

DEVE A

Dalyvauja Jan DE CEUSTER (Europos Komisija).

Kontekstas

Šiame Komisijos pasiūlyme visų pirma kalbama apie Bendrijos išorės sienų vadovo 
pertvarkymą. Tačiau tuo akivaizdžiai neapsiribojama: pasiūlymn siekiama įvesti tikrą 
„Taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą“, kuriame būtų 
skyriai „Išorės sienos“ ir „Vidaus sienos“.

Tai svarbi iniciatyva siekiant integruoto sienų valdymo politikos įstatyminės dalies 
stiprinimui ir vystymui.

Procedūros eiga;

Michael CASHMAN paskirtas pranešėju. Dabar reikia pirmą kartą pasikeisti nuomonėmis.

Keitimasis nuomonėmis
Pirmininkas pasveikino pasiūlymo pristatyti atvykusį Europos Komisijos GD JAI atstovą Janą 
DE CEUSTERĮ.

Jis kviečia pranešėją pateikti įžangines pastabas ir galimus klausimus Komisijos atstovui. 

Kalendorius

Pranešėjas ketina pateikti savo pranešimo projektą gruodžio 2 d.

6. ES kovos su narkotikais strategija (2005–2012 m.)

Pranešėjas: Giusto CATANIA

Antrasis keitimasis nuomonėmis.
Atsakingas komitetas: LIBE

Dalyvauja ES Tarybai pirmininkaujančių Nyderlandų atstovas Leendert ERKELENS.
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Dalyvauja Europos Komisijos atstovai Karel EDWARD ir Laura D'ARRIGO.

Kontekstas

2004 m. pabaigoje bus baigti įgyvendinti ir ES kovos su narkotikais strategija (2000–2004 
m.), ir ES kovos su narkotikais veiksmų planas (2000–2004 m.).

Dėl šios priežasties JAI Tarybos 2004 m. birželio 8 d. posėdyje nuspręsta susitarti dėl 
naujosios ES kovos su narkotikais strategijos kūrimo laikotarpiui po 2004 m.

ES kovos su narkotikais strategiją (2005–2012 m.) Europos Vadovų Taryba patvirtins 2004 
m. gruodžio 17 d., tad labai svarbu, kad mūsų institucija pateiktų savo nuomonę dėl dabartinio 
ES kovos su narkotikais strategijos projekto dar iki tol, kol jis bus galutinai patvirtintas.

Procedūros eiga:

Pirmasis keitimasis nuomonėmis šia tema vyko mūsų komiteto 2004 m. rugsėjo 22 d. 
posėdyje ir jo pabaigoje turėjo būti nutrauktas dėl laiko trūkumo.

Pirmininkas siūlo tęsti diskusiją prieštaringu kovos su narkotikais klausimu.

Diskusija

Pirmininkas pasveikino ES Tarybai pirmininkaujančių Nyderlandų atstovą Leenderrą 
ERKELENSĄ ir Europos Komisijos atstovę Laurą D'ARRIGO.

Kalendorius

Pranešimo projektas bus svarstomas 2004 m. spalio 25 d. Strasbūre.
Pakeitimų pateikimo terminas: 2004 m. lapkričio 5 d., penktadienis, 12.00 val.
Pranešimo projektas bus tvirtinamas 2004 m. lapkričio 25 d.
Diskusija ir balsavimas plenariniame posėdyje vyks 2004 m. gruodžio 13–16 d. 
Strasbūre.

7. Keitimasis duomenimis dėl kovos su terorizmu ir kitų sunkių nusikaltimų

LIBE/6/22007

Pranešėjas: Antoine Duquesne (ALDE/ADLE)

– Pirmasis keitimasis nuomonėmis (dalyvauja Europos Vadovų Tarybos ir ES 
pirmininkaujančios valstybės atstovai).
*  2004/0069(CNS)   COM(2004)0221 C6-0007/2004
Atsakingas komitetas: LIBE F – Antoine Duquesne (ALDE/ADLE)
Nuomonę teikiantys komitetai: AFET A –

JURI A

Dalyvauja Michèle CONINSX (Belgijos atstovė Eurojuste), J. VERRAES (Europos 
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Komisija), D. FONTANAUD ir N. HÄNNINGER (Švedijos atstovai).

Tai pirmasis keitimasis nuomonėmis dėl pranešimo projekto, kuriame paliečiamos dvi ar net 
trys temos: be Komisijos komunikato dėl tam tikrų veiksmų, kurių būtina imtis kovojant su 
terorizmu ir kitomis sunkiomis nusikalstamumo formomis, pristatomi:  
1) pasiūlymas dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo dėl keitimosi informacija apie 
teroristų nusikaltimus ir 
2) Švedijos iniciatyva dėl pagrindų sprendimo projekto, kuriuo siekiama supaprastinti 
represinių tarnybų keitimosi informacija tvarką (pavadinimas sutrumpintas).

Ši tema yra ir labai svarbi, ir subtili, nes ją svarstant reikia paliesti ir trečiojo ramsčio 
duomenų apsaugos problemas, kurios pastaruoju metu tapo ypač aktualios.

8. Už politikos sritis, susijusias su laisvės, saugumo ir teisingumo erdve, atsakingo 
paskirtojo Komisijso nario R.BUTTIGLIONE klausymas

LIBE/6/22575

9. Kiti klausimai

Nėra

10. Kito posėdžio laikas ir vieta

2004 m. spalio 11–12 d., Briuselis.



PV\545849LT.doc 7/9 PE 349.879v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

LISTA DE ASISTENCIA/PREZENCNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU 
REĢISTRS/DALYVIU SARAŠAS/JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/ 

LISTA DE PRESENÇAS/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

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

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

Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/Aizstājēji/ 
Pavaduojantieji nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Náhradníci/Namestniki/Varajäsenet/ 
Suppleanter

178 (2)

183 (3)

46 (6) (Punto del orden del día/Porad jednání (PJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkes punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/ 
Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/Novērotāji/ 
Stebetojai/Megfigyelõk/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Pozorovatelia/Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer
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Por invitación del presidente/Na pozvání predsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/ 
Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/ 
Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirminikui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van 
de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/ 
Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/Άλλα θεσμικά όργανα/ 
Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/Istituzzjonijiet ohra/ 
Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut toimielimet/Andra institutioner/organ

Otros participantes/Ostatní úcastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other participants/ 
Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevõk/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide 
sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des groupes politiques/Segreteria gruppi 
politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakciju sekretoriai/Képviselõcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/ 
Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten 
ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat
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Gabinete del Presidente/Kamcelár predsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/Γραφείο Προέδρου/ 
President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/ 
Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/Kancelária predsedu/ 
Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Gabinete del Secretario General/Kancelár generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/Kabinett des Generalsekretärs/ 
Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/Gabinetto del Segretario 
generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Fõtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet 
van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Kancelária generálneho tajomníka/ 
Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Dirección General/Generální reditelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/Directorate-General/ 
Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Fõigazgatóság/Direttorat Ġenerali/ 
Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG INFO

DG PERS

DG IFIN

DG TRED

DG FINS

Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/Service juridique/ 
Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teises tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/Serviço Jurídico/ 
Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/ 
Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/ 
A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Sekretariat odbora/ 
Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padejejas/asszisztens/Asystent/Pomočnik/Avustaja/ 
Assistenter

* (P) = Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/Vice-Chair(wo)man/ 
Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Tag/képviselõ/Membru/ 
Lid/Członek/Membro/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/Ierēdnis/ 
Pareigūnas/Tisztviselõ/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


