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EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

LIBE_PV(2010)0111_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 11. ledna 2010 od 15:00 do 18:30

BRUSEL

Schůze byla zahájena v pondělí 11. ledna 2010 v 15:11 a předsedali jí Sophia in 't Veldová 
(místopředsedkyně) do 16:40 a Salvatore Iacolino od 16:40 do 18:00.

1. Přijetí pořadu jednání LIBE_OJ (2010)0111v02-00

Pořad jednání byl přijat s těmito změnami:

– společná rozprava o agentuře Frontex (body 4, 5 a 6) skončí v 16:40;

– bod 7 o účasti Švýcarska a Lichtenštejnska na aktivitách agentury Frontex byl 
zrušen, neboť zpravodaj stále očekává příslušné informace, které má obdržet z útvarů 
Komise a Rady. Z podnětu navrhovatele (pana Coelha) byl tento bod nahrazen dvěma 
legislativními návrhy, které se zabývají dlouhodobými vízy;

– bod 17, který se zabývá mezinárodními dohodami, jež by měly být po vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost postoupeny Evropskému parlamentu, byl odložen na 
příští schůzi výboru LIBE, neboť Evropský parlament dosud neobdržel znění těchto 
dohod, což je v rozporu s tím, co žádal předseda Buzek a co bylo Radou a Komisí 
přislíbeno.

2. Sdělení předsedy

Bylo oznámeno, že bylo schváleno doporučení koordinátorů jmenovat tyto 
zpravodajky:

– paní Lambertová (Verts): Minimální normy, které musí splňovat státní příslušníci 
třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby jim byla poskytnuta mezinárodní 
ochrana, a obsah poskytované ochrany;
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– paní Guillaumeová (S&D): Minimální normy pro řízení v členských státech 
o přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany (přepracované znění); 

– paní Mathieuová (PPE): Postup vyřizování žádostí o jediné povolení k pobytu a 
výkonu práce.

3. Vystoupení Komise o plnění rozpočtu na rok 2009
LIBE/7/01895

Zástupkyně Komise M. Pariatová poskytla komplexní přehled o provádění hlavy 18, 
prostoru svobody, bezpečnosti a práva (předběžné údaje). Ukázalo se, že úroveň 
provádění je lepší než v předchozím roce, přičemž dosahuje 97 % v položkách 
závazků (PZ) a 90 % v položkách plateb (PP) oproti 87,51 % v PZ a 80,88 % v PP 
v roce 2008.
Bylo zdůrazněno, že mírné nesrovnalosti, pokud jde o provádění z hlediska PP, byly 
způsobeny těmito nedostatky: 
a) rozsáhlými informačními systémy (SIS II, VIS), 
b) dosti nízkým počtem kvalitních projektů, pokud jde o zvláštní programy, jako jsou 
programy z oblastí občanského práva, trestního práva, programy „Prevence, 
připravenost a zvládání následků terorismu“ a „Prevence a boj proti trestné činnosti“, a 
c) problémy, s nimiž se setkaly agentury.

Vystoupilo několik poslanců: Simon Busuttil (PPE), Marie-Christine Vergiat (GUE), 
Sophia in 't Veld (ALDE), Krisztina Morvai (NI), která se dotázala na přesnou úroveň 
provádění Fondu pro vnější hranice, Evropského návratového fondu, Evropského 
fondu pro uprchlíky a Fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí či na 
důvody, které stojí za prováděním agentury Frontex.
Zástupkyně Komise poskytla základní odpověď a k jednomu konkrétnímu bodu 
(znovuusídlení) byla navržena písemná odpověď.

Společná rozprava o agentuře Frontex

4. FRONTEX – Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších 
hranicích členských států EU
LIBE/7/01896

 prezentace pracovního programu na rok 2010 a souvisejících aspektů – pan Ilkka 
Laitinen, výkonný ředitel agentury Frontex

5. Studie o proveditelnosti zřízení specializovaných poboček agentury Frontex

Pan Ilkka Laitinen, výkonný ředitel agentury Frontex, představil pracovní program na 
rok 2010. 

Slova se ujali tito poslanci: 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 (Verts), Salvatore Iacolino (PPE), Ioan Enciu (S&D), Rui 
Tavares (GUE), Rosario Crocetta (S&D), Marie-Christine Vergiat (GUE).

6. Návrh rozhodnutí Rady doplňující Schengenský hraniční kodex, pokud jde 
o ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce 
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koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších 
hranicích
KOM(2009)0658

Slova se ujali zástupci Rady a Komise. 

V diskusi vystoupili tito poslanci: Simon Busuttil (PPE), Hélène Flautre (Verts), 
Claude Moraes (S&D), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE). 

Slova se ujal Pan Ilkka Laitinen, výkonný ředitel agentury Frontex, a právní služba 
vyjádřila své stanovisko k této záležitosti, především co se týče toho, že bude i nadále 
platit postup projednávání ve výborech, který byl již stanoven v acquis EU. Pokud jde 
o obsah samotného opatření (zejména závaznou povahu pro členské státy a právní 
dopady dokumentu nazvaného Obecné zásady), bude zapotřebí zvláštní analýza, 
přičemž žádost bude předložena předsedou výboru LIBE.

7. Účast Švýcarska a Lichtenštejnska na aktivitách agentury Frontex

LIBE/7/00319
* 2009/0073(CNS) KOM(2009)0255 – C7-0217/2009

Zpravodaj: Philip Claeys (NI)
Příslušný výbor: LIBE –
Stanoviska: AFET – rozhodnutí: bez stanoviska

 výměna názorů

Jelikož se očekávají doplňující informace, které by měla v této záležitosti poskytnout 
Komise, byl tento bod pořadu jednání zrušen.

Hlasování k bodům 8–13

8. Udělení absolutoria za rok 2008: souhrnný rozpočet ES – oddíl III – Komise
LIBE/7/00561

2009/2068(DEC) SEK(2009)1089[01] – C7-0172/2009

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

Příslušný výbor: CONT – Bogusław Liberadzki (S&D)

 přijetí návrhu stanoviska

Návrh stanoviska byl přijat jednomyslně: pro: 36, proti: 0, zdrželi se: 0.

9. Udělení absolutoria za rok 2008: Evropské monitorovací centrum pro drogy a 
drogovou závislost
LIBE/7/01092

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

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

Příslušný výbor: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 přijetí návrhu stanoviska
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Návrh stanoviska byl přijat jednomyslně: pro: 36, proti: 0, zdrželi se: 0.

10. Udělení absolutoria za rok 2008: Agentura Evropské unie pro základní práva
LIBE/7/01094

2009/2113(DEC) SEK(2009)1089[13] – C7-0184/2009
Navrhovatel: Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.719v02-00

AM – PE431.082v01-00
Příslušný výbor: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 přijetí návrhu stanoviska

Návrh stanoviska byl přijat jednomyslně: pro: 36, proti: 0, zdrželi se: 0.

11. Udělení absolutoria za rok 2008: Eurojust
LIBE/7/01107

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

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

Příslušný výbor: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 přijetí návrhu stanoviska

Návrh stanoviska byl přijat jednomyslně: pro: 36, proti: 0, zdrželi se: 0.

12. Udělení absolutoria za rok 2008: Evropská policejní akademie
LIBE/7/01126

2009/2127(DEC) SEK(2009)1089[27] – C7-0198/2009
Navrhovatel: Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.722v02-00

AM – PE431.081v01-00
Příslušný výbor: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 přijetí návrhu stanoviska

Návrh stanoviska byl přijat jednomyslně: pro: 36, proti: 0, zdrželi se: 0.

13. Udělení absolutoria za rok 2008: Evropská agentura pro řízení operativní 
spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX)
LIBE/7/01132

2009/2128(DEC) SEK(2009)1089[28] – C7-0199/2009
Navrhovatel: Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.723v02-00

AM – PE431.080v01-00
Příslušný výbor: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 přijetí návrhu stanoviska

Návrh stanoviska byl přijat jednomyslně: pro: 36, proti: 0, zdrželi se: 0.

13a. Návrhy zpráv o dlouhodobých vízech: aktuální informace o postupu
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Zpravodaj Carlos Coelho uvedl bod týkající se jeho dvou návrhů zpráv. V návaznosti 
na vstup Lisabonské smlouvy v platnost budou obě zprávy předloženy stejným 
postupem (spolurozhodování). Navrhl proto, aby byly obě zprávy zabývající se 
dlouhodobými vízy sloučeny. 

Zástupci španělského předsednictví (Eugenio Burgos Nieto) a Evropské komise 
(Hendrik Nielsen) sdělili, že orgány, jež zastupují, se sloučením souhlasí. Výbor návrh 
zpravodaje schválil. Zpravodaj oznámil, že verze po sloučení bude rozdána poslancům 
před vypršením lhůty pro podávání pozměňovacích návrhů.

Další kroky:

 bude rozdána verze po sloučení obou zpráv

 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 18. ledna 2010, 12:00

14. Právo na tlumočení a překlad při trestním řízení

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

 první výměna názorů a přezkoumání návrhu směrnice členských států

Baronka Sarah Ludfordová (ALDE), zpravodajka pro návrh Komise k rámcovému 
rozhodnutí Rady o právu na tlumočení a překlad při trestním řízení, nyní tento návrh 
znovu předložila jako iniciativu členských států ve věci směrnice o právu na tlumočení 
a překlad při trestním řízení, informovala o současném stavu a oznámila, že byly 
potvrzeny otázky k ústnímu zodpovězení, které byly předloženy v rámci příštího 
plenárního zasedání, a zdůraznila, že Rada zahájila legislativní postup pouze v případě 
iniciativy ve věci směrnice a nikoli ohledně s ní spojeného usnesení. Zpravodajka 
v této souvislosti uvedla, že bude právní služba požádána o stanovisko. 

Zástupce španělského předsednictví (L. Aguilera Ruiz) tuto iniciativu ve věci 
směrnice představil a zástupkyně Evropské komise (C. Morganová) vyjádřila postoj 
Komise. 

Slova se ujala Carmen Romero Lópezová (S&D). Zástupce právní služby uvedl, že na 
obavy, které vyjádřila zpravodajka, zareagují písemně.

Další kroky:

 v brzké době bude zahájen legislativní postup

15. Některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám 
a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
LIBE/7/00248
* 2009/0055(CNS) KOM(2009)0187 – C7-0011/2009
Zpravodajka: Emine Bozkurt (S&D)
Příslušný výbor: LIBE –
Stanoviska: AFET – rozhodnutí: bez stanoviska

JURI (AL) 
–

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

 diskuse ve výboru o žádosti o zrušení nařízení Rady (EU) č.1286/2009 ze dne 
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22. prosince 2009 podané Evropskému soudnímu dvoru (zachováním účinnosti)

Zpravodajka Emine Bozkurtová (S&D) shrnula kroky, které EP dosud učinil: žádost 
dotazující se na právní základ takového návrhu podle Lisabonské smlouvy, která byla 
předložena Výboru pro právní záležitosti a právní službě EP, usnesení EP ze dne 
16. prosince, jež podporuje názor, že změna nařízení (ES) č. 881/2002 o zavedení 
některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a 
subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem musí být 
založena na článku 75 Smlouvy o fungování Evropské unie a nikoli na čl. 215 odst. 2 
SFEU, jak to tvrdí zástupci předsednictví Rady a zástupci Komise.

Navzdory pochybnostem, které vznesl EP, byla změna uvedeného nařízení přijata dne 
22. prosince 2009 nařízením Rady (EU) č. 1286/2009 na základě čl. 215 odst. 2 SFEU. 

Zpravodajka v této souvislosti zdůraznila, že by mělo dojít k žalobě u Soudního dvora 
na základě článku 263 SFEU (přezkum legality), při zachování účinnosti tohoto aktu 
do doby, než bude nahrazen, a dále to, že výbor LIBE by měl případné rozhodnutí 
Výboru pro právní záležitosti, které doporučí předložit tuto věc Soudnímu dvoru, 
podpořit. 

Členové výboru LIBE odsouhlasili podporu takovému rozhodnutí a bylo rozhodnuto 
navrhnout výboru JURI, aby doporučil předložit věc Soudnímu dvoru (i v případě 
zachování účinnosti tohoto aktu).

16. Sjednocený postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce

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

 aktuální stav práce v Radě

Předsedající udělil slovo španělskému předsednictví (V. Dueñasi Jiménezovi), který 
stručně shrnul postup konzultací ohledně této směrnice během posledních 
předsednictví. Zástupce španělského předsednictví uvedl, že Španělsko by rádo 
dospělo v této věci k dohodě, v úzké spolupráci s Evropským parlamentem. Slova se 
ujal zástupce Evropské komise (D. Schmitt), který zodpověděl některé dotazy týkající 
se oblasti působnosti směrnice a znovu potvrdil, že chce dosáhnout pokroku v této věci 
v úzké spolupráci s ostatními orgány.

17. Mezinárodní dohody (dohoda mezi EU a USA o jmenné evidenci cestujících, 
Program EU a USA pro sledování financování terorismu,...)

 první výměna názorů
Jelikož nebyly k dispozici formální texty (překlad je stále v útvarech Komise), byl 
tento bod odložen na příští schůzi výboru LIBE.

18. Různé

V tomto bodu pořadu jednání se neprojednalo žádné téma.
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19. Datum příští schůze

Byly oznámeny tyto příští schůze: 
 26. ledna 2010, 9:00–12:30 (Brusel)
 26. ledna 2010, 9:00–12:30 a 15:00–18:30 (Brusel)
 27. ledna 2010, 9:00–12:30 (Brusel)

Schůze skončila v 18:05.
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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

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

Sophia in 't Veld (VP), Salvatore Iacolino (VP), Kinga Göncz (VP)

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

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, 
Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Timothy 
Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate 
Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

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

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Franziska Keller, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana 
Malinova Iotova, Stavros Lambrinidis, Petru Constantin Luhan, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, Paulo Rangel, Raül Romeva i 
Rueda, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro

187 (2)

193 (3)

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Laitinen (Frontex) 4 and 5

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/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/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/ 
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Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

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

Kûchler, Giglio, Mesborn, Burgos Nieto (Presidency), Aguilera Ruiz (Presidency), Dueñas Jiménez (Presidency)

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

Deka, Pariat, Gariazzo, Dobo, Grau, Capeyron, Murran, Soares, Nielsen , Morgan, Schmitt
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