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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE_PV(2010)0111_1

ПРОТОКОЛ
Заседание на 11 януари 2010 г., 15.00–18.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито в понеделник, 11 януари 2010 г., в 15.11 ч., под 
председателството на Sophia in 't Veld (заместник-председател), която председателства 
заседанието до 16.40 ч., а Salvatore Iacolino — от 16.40 до 18.00 ч.

1. Приемане на дневния ред LIBE_OJ (2010)0111v02-00

Дневният ред беше приет със следните изменения:

– съвместното разискване относно Frontex (точки 4, 5 и 6) трябва да завърши в 
16.40 ч.;

– точка 7 относно „Участие на Швейцария и Лихтенщайн в дейността на 
FRONTEX“ беше отменена, тъй като докладчикът все още чака да получи 
съответната информация от службите на Комисията и на Съвета. По инициатива 
на докладчика по становище (г-н Coelho) тази точка беше заменена от двете 
законодателни предложения относно „дългосрочните визи“;

– точка 17 относно международните споразумения, които следва да бъдат 
представени за разглеждане от Европейския парламент след влизането в сила на 
Договора от Лисабон, беше отложена за следващото заседание на комисията, 
тъй като Европейският парламент все още не е получил текста на 
споразуменията, въпреки искането на председателя Buzek и обещанието на 
Съвета и Комисията.

2. Съобщения на председателя

Беше съобщено, че са одобрени препоръките на координаторите за назначаване 
на следните докладчици:



PE438.161v01-00 2/11 PV\801269BG.doc

BG

– г-жа Lambert (Greens): Минимални стандарти за признаването и правното 
положение на гражданите на трети държави или лицата без гражданство като 
лица, на които е предоставена международна закрила, и относно съдържанието 
на предоставената закрила (преработена);

– г-жа Guillaume (S&D): Минимални норми относно процедурата за 
предоставяне или отнемане на международна закрила в държавите-членки 
(преработена); 

– г-жа Mathieu (PPE): Единна процедура за кандидатстване за разрешително за 
пребиваване и работа.

3. Изложение на Комисията относно изпълнението на бюджета за 2009 г.
LIBE/7/01895

Представителят на Комисията г-жа M. Pariat представи цялостен преглед за 
изпълнението на Дял 18: Пространство на свобода, сигурност и правосъдие 
(предварителни резултати). Равнището на изпълнение се оказва по-добро,
отколкото предходната година – 97 % бюджетни кредити за поети задължения и 
90 % бюджетни кредити за плащания спрямо 87,51 % бюджетни кредити за 
поети задължения и 80,88 % бюджетни кредити за плащания през 2008 г.
Беше посочено, че незначителното несъответствие по отношение на 
изпълнението на бюджетните кредити за плащания се дължи на неизпълнение по 
отношение на: 
a) широкомащабните информационни системи (ШИС II, ВИС); 
б) за конкретни програми като „Гражданско правосъдие“, „Наказателно 
правосъдие“, „Предотвратяване, подготвеност и управление на последиците от 
тероризма“ и „Предотвратяване и борба с престъпността“ броят на 
доброкачествените проекти е бил доста нисък и в) проблеми, които са били 
срещнати на равнище агенции.

Думата взеха няколко членове на комисията: Simon Busuttil (PPE), Marie-
Christine Vergiat (GUE), Sophia in 't Veld (ALDE), Krisztina Morvai (NI), които 
повдигнаха въпроси, като например точното равнище на изпълнение на 
Европейския фонд за външните граници, Европейския фонд за връщане, 
Европейския фонд за бежанци и Европейския фонд за интеграция на граждани 
на трети страни и причините за нискокачествените проекти по конкретните 
програми, споменати от Комисията, и равнището на изпълнение за Агенция
FRONTEX.
Представителят на Комисията предостави частичен отговор и по една конкретна 
точка (презаселване) беше предложен писмен отговор.

Съвместно разискване относно FRONTEX

4. FRONTEX – Европейската агенция за управление на оперативното 
сътрудничество по външните граници на държавите-членки на 
Европейския съюз
LIBE/7/01896

 Представяне на работната програма за 2010 г. и свързаните с нея аспекти от 
г-н Ilkka Laitinen, изпълнителен директор на FRONTEX
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5. Проучване относно приложимостта на създаването на специализирани 
клонове на агенцията FRONTEX

Г-н Ilkka Laitinen, изпълнителен директор на FRONTEX, представи работната 
програма за 2010 г.
Оратори: Stavros Lambrinidis (S&D), Sarah Ludford (ALDE), Claude Moraes (S&D) 
Franziska Keller (Greens), Philip Claeys (NI), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), 
Sonia Alfano (ALDE), Simon Busuttil (PPE), Wim van de Camp (PPE), Hélène 
Flautre (Greens), Salvatore Iacolino (PPE), Ioan Enciu (S&D), Rui Tavares (GUE), 
Rosario Crocetta (S&D), Marie-Christine Vergiat (GUE).

6. Предложение за решение на Съвета, допълващо Кодекса на шенгенските 
граници по отношение на наблюдението на морските външни граници в 
контекста на операционното сътрудничество, координирано от 
Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по 
външните граници
COM(2009)0658

Представителят на Съвета и на Комисията взеха думата.

В разискването взеха участие следните членове на комисията: Simon Busuttil 
(PPE), Hélène Flautre (Greens), Claude Moraes (S&D), Jeanine Hennis-Plasschaert 
(ALDE).

Г-н Ilkka Laitinen, изпълнителен директор на FRONTEX, взе думата и Правната 
служба изрази своето становище по въпроса, по-специално относно
приложимостта в бъдеще на установената вече в правото на ЕС процедура на 
комитология. Що се отнася до съдържанието на самата мярка (по-специално 
задължителния характер за държавите-членки и правното въздействие на 
„Насоките“) ще бъде необходим конкретен анализ и председателят на комисията 
LIBE ще представи искане.

7. Участие на Швейцария и Лихтенщайн в дейността на FRONTEX

LIBE/7/00319
* 2009/0073(CNS) COM(2009)0255 – C7-0217/2009
Докладчик: Philip Claeys (NI)
Водеща: LIBE –
Подпомагаща: AFET – Решение: без становище

 Размяна на мнения

Тази точка беше отменена в очакване на допълнителна информация по въпроса 
от Комисията.

Гласуване на точки 8–13

8. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
финансовата 2008 г.: Общ бюджет на ЕО - Раздел III - Комисия 
LIBE/7/00561
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2009/2068(DEC) SEC(2009)1089[01] – C7-0172/2009

Докладчик по 
становище:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.717v02-00
AM – PE431.084v01-00

Водеща: CONT – Bogusław Liberadzki (S&D)

 Приемане на проектостановището

Проектостановището беше прието с единодушие: 36 гласа „за“, 0 „против“ и 0
„въздържали се“.

9. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
финансовата 2008 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и 
наркомании
LIBE/7/01092

2009/2114(DEC) SEC(2009)1089[14] – C7-0185/2009

Докладчик по 
становище:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.718v03-00
AM – PE431.079v01-00

Водеща: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Приемане на проектостановището

Проектостановището беше прието с единодушие: 36 гласа „за“, 0 „против“” и 0
„въздържали се“.

10. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
финансовата 2008 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права
LIBE/7/01094

2009/2113(DEC) SEC(2009)1089[13] – C7-0184/2009
Докладчик по 
становище:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.719v02-00
AM – PE431.082v01-00

Водеща: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Приемане на проектостановището

Проектостановището беше прието с единодушие: 36 гласа „за“, 0 „против“ и 0
„въздържали се“.

11. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
финансовата 2008 г.: Евроюст
LIBE/7/01107

2009/2119(DEC) SEC(2009)1089[19] – C7-0190/2009

Докладчик по 
становище:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.720v02-00
AM – PE431.083v01-00

Водеща: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Приемане на проектостановището

Проектостановището беше прието с единодушие: 36 гласа„за“, 0 „против“ и 0
„въздържали се“.
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12. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
финансовата 2008 г.: Европейски полицейски колеж
LIBE/7/01126

2009/2127(DEC) SEC(2009)1089[27] – C7-0198/2009
Докладчик по 
становище:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.722v02-00
AM – PE431.081v01-00

Водеща: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Приемане на проектостановището

Проектостановището беше прието с единодушие: 36 гласа„за“, 0 „против“ и 0 
„въздържали се“.

13. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
финансовата 2008 г.: Европейска агенция за управление на оперативното 
сътрудничество по външните граници на държавите-членки на 
Европейския съюз (FRONTEX)
LIBE/7/01132

2009/2128(DEC) SEC(2009)1089[28] – C7-0199/2009

Докладчик по 
становище:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.723v02-00
AM – PE431.080v01-00

Водеща: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Приемане на проектостановището

Проектостановището беше прието с единодушие: 36 гласа„за“, 0 „против“ и 0 
„въздържали се“.

13a. Проектодоклади относно дългосрочните визи: актуална информация 
относно процедурата

Докладчикът Carlos Coelho представи точката от дневния ред, свързана с 
неговите два проектодоклада. След влизане в сила на Договора от Лисабон и 
двата доклада са предмет на една и съща процедура (съвместно вземане на 
решение). Затова той предложи обединяване на двата доклада относно 
дългосрочните визи.

Представителите на испанското председателство (Eugenio Burgos Nieto) и на 
Европейската комисия (Hendrik Nielsen) заявиха, че техните институции ще се 
съгласят с обединяването. Комисията одобри предложението на докладчика. 
Докладчикът съобщи, че обединена версия ще бъде изпратена на членовете 
преди изтичането на крайния срок за внасяне на изменения.

Следващи стъпки:

 да се изпрати на членовете на комисията обединена версия на двата доклада 

 краен срок за внасяне на измененията: 18 януари 2010 г., 12.00 ч.
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14. Право на устен и писмен превод в наказателното производство 

* 2009/0101(CNS) COM(2009)0338 - C7-0133/2009

 Първа размяна на мнения и разглеждане на проектодирективата на 
държавите-членки 

Баронеса Sarah Ludford (ALDE), докладчик по становище за предложението на 
Комисията за рамково решение на Съвета относно правото на устен и писмен 
превод в наказателното производство, в момента внесено отново като 
инициатива на държавите-членки за директива относно правото на устен и 
писмен превод в наказателното производство, представи актуалното състояние, 
като съобщи, че въпросите с искане за устен отговор, внесени за следващото 
пленарно заседание на месечната сесия са потвърдени и подчерта, че Съветът е 
започнал законодателния процес само по отношение на инициативата за 
директива, а не на резолюцията, свързана с нея. В тази връзка докладчикът по 
становище съобщи, че ще бъде поискано становището на Правната служба.

Представителят на испанското председателство (L. Aguilera Ruiz) представи 
инициативата за директива и Европейската комисия (C. Morgan) изрази своето 
мнение.

Г-жа Carmen Romero López (S&D) взе думата. Правната служба каза, че ще 
отговори писмено на безпокойството, изразено от докладчика по становище.

Следващи стъпки:

 Да започне обикновена законодателна процедура в най-скоро време

15. Специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически 
лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и 
талибаните
LIBE/7/00294
* 2009/0055(CNS) COM(2009)0187 – C7-0011/2009

Докладчик: Emine Bozkurt (S&D)
Водеща: LIBE –
Подпомагаща: AFET – Решение: без становище

JURI (AL) 
–

Luigi Berlinguer (S&D) AL – PE430.917v01-00

 Разискване в комисията относно искането до Съда на Европейския съюз да 
отмени Регламент (ЕО) № 1286/2009 на Съвета от 22 декември 2009 г. (като 
се запази въздействието му)

Докладчикът по становище Emine Bozkurt (S&D) представи преглед на вече 
предприетите от Европейския парламент стъпки: искане до комисията по правни 
въпроси и до Правната служба на ЕП с въпрос относно правното основание на 
такова предложение съгласно Договора от Лисабон, резолюция на ЕП от 16 
декември, подкрепяща мнението, че изменението на Регламент (ЕО) № 881/2002 
за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу 
определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, 
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мрежата на Ал Кайда и талибаните трябва да се основава на член 75 ДФЕС, а не 
на член 215, параграф 2 ДФЕС, както твърдят председателството на Съвета и 
представителите на Комисията.

Въпреки съмненията, изразени от Европейския парламент, изменението на 
горецитирания регламент беше прието на 22 декември 2009 г. с Регламент (ЕС) 
№ 1286/2009 на Съвета на основание на член 215, параграф 2 ДФЕС.

В този контекст докладчикът подчерта, че би могло да се предвиди сезиране на 
Съда на Европейския съюз въз основа на член 263 ДФЕС (контрол относно 
законосъобразността), запазвайки действието на акта до замяната му, и че 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи следва да 
подкрепи евентуално решение на комисията по правни въпроси, което 
препоръчва сезиране на Съда на Европейския съюз.

Членовете на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
се съгласиха да подкрепят такова решение и беше взето решение да се предложи 
на комисията по правни въпроси да отнесе случая до Съда на Европейския съюз
(дори и чрез запазване на неговото действие).

16. Единна процедура за кандидатстване за разрешително за пребиваване и 
работа

* 2007/0229(CNS) COM(2007)0638 – C6-0470/2007

 Актуално състояние на работата в Съвета

Председателят даде думата на представителя на испанското председателство (V. 
Dueñas Jiménez), който накратко обобщи случилото се с тази директива при 
процедурата на консултация по време на последните председателства. 
Представителят на испанското председателство заяви желанието на Испания да 
се опита да постигне съгласие по този въпрос в тясно сътрудничество с 
Европейския парламент. Представителят на Европейската комисия (D. Schmitt) 
взе думата, за да поясни някои въпроси, свързани с приложното поле на 
директивата, и отново потвърди желанието на Комисията за напредък по този 
въпрос в тясно сътрудничество с останалите институции.

17. Международни споразумения (ЕС-САЩ относно PNR, ЕС-САЩ относно 
TFTP (програма за проследяване на финансирането на тероризма),…)

 Първа размяна на мнения
Поради липса на официални текстове (тъй като преводът предстои в службите на 
Комисията) тази точка от дневния ред беше отложена за следващото заседание 
на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.

18. Разни въпроси

Няма.
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19. Дата на следващото заседание

 26 януари 2010 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)
 26 януари 2010 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч. (Брюксел)
 27 януари 2010 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

Заседанието беше закрито в 18.05 ч.
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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
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