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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

LIBE_PV(2010)0111_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2010, από τις 3.00 μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2010 στις 3.11 μ.μ., υπό την προεδρία της
Sophia in 't Veld (αντιπροέδρου), η οποία ασκεί τα καθήκοντά της έως τις 4.40 μ.μ., ενώ από
τις 4.40 μ.μ. έως τις 6.00 μ.μ. την προεδρία αναλαμβάνει ο Salvatore Iacolino.

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης LIBE_OJ (2010)0111v02-00

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με τις ακόλουθες αλλαγές:

– Να ολοκληρωθεί στις 4.40 μ.μ. η κοινή συζήτηση σχετικά με τον οργανισμό Frontex
(σημεία 4, 5 και 6)·

– Η εξέταση του σημείου 7 σχετικά με τη «συμμετοχή της Ελβετίας και του
Λιχτενστάιν στις δραστηριότητες του Frontex» ακυρώνεται, καθώς ο εισηγητής δεν
έχει ακόμη λάβει σχετικές πληροφορίες από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και του
Συμβουλίου. Σε σχέση με την πρωτοβουλία του συντάκτη γνωμοδότησης (κ. Coelho),
το εν λόγω σημείο αντικαθίσταται από τις δύο νομοθετικές προτάσεις που αφορούν
τις «θεωρήσεις μακράς διαμονής»·

– Η εξέταση του σημείου 17 σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες, ζήτημα το οποίο
πρέπει να παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την έναρξη ισχύος της
Συνθήκης της Λισαβόνας, αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής
LIBE, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει λάβει ακόμη το κείμενο των
συμφωνιών, παρά τις εκκλήσεις του προέδρου κ. Buzek και τις υποσχέσεις του
Συμβουλίου και της Επιτροπής.

2. Ανακοινώσεις της προέδρου

Ανακοινώνεται η έγκριση των συστάσεων των συντονιστών για τον διορισμό των
ακόλουθων εισηγητών:
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– της κ. Lambert (Verts/ALE): Ελάχιστες απαιτήσεις για την αναγνώριση και το
καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς
προστασίας και το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση)·

– της κ. Guillaume (S&D): Ελάχιστες απαιτήσεις για τις διαδικασίες με τις οποίες τα
κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα (αναδιατύπωση)·

– της κ. Mathieu (PPE): Ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας
διαμονής και εργασίας.

3. Παρουσίαση από την Επιτροπή σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού
2009
LIBE/7/01895

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής, κ. M. Pariat, προβαίνει σε σφαιρική θεώρηση της
εφαρμογής του Τίτλου 18 «χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης»
(προσωρινά μεγέθη). Το επίπεδο εκτέλεσης αποδεικνύεται καλύτερο σε σύγκριση με
το προηγούμενο έτος, με τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων να ανέρχονται στο
97% και τις πιστώσεις πληρωμών στο 90% έναντι του 87,51% και του 80,88%
αντίστοιχα το 2008.
Επισημαίνεται ότι η μικρή διαφορά που καταγράφεται στην εκτέλεση των πιστώσεων
πληρωμών οφείλεται σε ελλείψεις που σχετίζονται με:
α) τα μεγάλης κλίμακας πληροφοριακά συστήματα (SIS II, VIS)·
β) τον μικρό αριθμό σχεδίων καλής ποιότητας σε ό,τι αφορά τα ειδικά προγράμματα
όπως τα: Αστική δικαιοσύνη, Ποινική δικαιοσύνη, Πρόληψη, ετοιμότητα και
διαχείριση των συνεπειών της τρομοκρατίας και Πρόληψη και καταπολέμηση της
εγκληματικότητας και γ) προβλήματα που ενέκυψαν στο επίπεδο των οργανισμών.

Τον λόγο λαμβάνουν αρκετά μέλη: Simon Busuttil (PPE), Marie-Christine Vergiat
(GUE), Sophia in 't Veld (ALDE), Krisztina Morvai (NI), ζητώντας να ενημερωθούν
για ζητήματα όπως το ακριβές επίπεδο εφαρμογής του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων,
του Ταμείου Επιστροφής, του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες και του
Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών ή τους λόγους που κρύβονται πίσω από τη
χαμηλή ποιότητα των σχεδίων που περιλαμβάνονται στα ειδικά προγράμματα που
αναφέρθηκαν από την Επιτροπή ή το επίπεδο εφαρμογής για τον οργανισμό Frontex.
Η εκπρόσωπος της Επιτροπής παρέχει στοιχεία προς απάντηση των ερωτήσεων, ενώ
προτείνεται γραπτή απάντηση σε σχέση με ένα συγκεκριμένο σημείο
(επανεγκατάσταση).

Κοινή συζήτηση σχετικά με τον οργανισμό Frontex

4. FRONTEX - Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής
Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
LIBE/7/01896

 Παρουσίαση του προγράμματος εργασίας 2010 και συναφών πτυχών από τον κ.
Ilkka Laitinen, εκτελεστικό διευθυντή του Frontex
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5. Μελέτη για τη σκοπιμότητα της δημιουργίας ειδικών παραρτημάτων του
οργανισμού Frontex

Ο κ. Ilkka Laitinen, εκτελεστικός διευθυντής του Frontex, παρουσιάζει το πρόγραμμα
εργασίας του 2010.
Λαμβάνουν τον λόγο τα ακόλουθα μέλη: Σταύρος Λαμπρινίδης (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/ALE), Salvatore Iacolino (PPE), Ioan
Enciu (S&D), Rui Tavares (GUE), Rosario Crocetta (S&D) και Marie-Christine
Vergiat (GUE).

6. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη συμπλήρωση του κώδικα συνόρων
του Σένγκεν όσον αφορά την επιτήρηση των θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων
στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον
ευρωπαϊκό οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα
εξωτερικά σύνορα
COM(2009)0658

Οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου και της Επιτροπής λαμβάνουν τον λόγο.

Στη συζήτηση συμμετέχουν τα ακόλουθα μέλη: Simon Busuttil (PPE), Hélène Flautre
(Verts/ALE), Claude Moraes (S&D) και Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE).

Ο κ. Ilkka Laitinen, εκτελεστικός διευθυντής του Frontex, λαμβάνει τον λόγο και η
Νομική Υπηρεσία διατυπώνει την άποψή της επί του θέματος, κυρίως για όσο
διάστημα θα συνεχίσει να εφαρμόζεται η διαδικασία επιτροπολογίας η οποία έχει ήδη
θεσπιστεί στο κεκτημένο της ΕΕ. Όσον αφορά το περιεχόμενο του μέτρου αυτού
καθαυτού (και κυρίως τη δεσμευτική φύση του για τα κράτη μέλη και τις νομικές
επιπτώσεις των «κατευθυντήριων γραμμών»), θα χρειαστεί ειδική ανάλυση και θα
υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον πρόεδρο της επιτροπής LIBE.

7. Συμμετοχή της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στις δραστηριότητες του Frontex

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

Εισηγητής: Philip Claeys (NI)
Επί της ουσίας: LIBE –
Γνωμοδοτήσεις: AFET – Απόφαση: η επιτροπή δεν θα

γνωμοδοτήσει

 Ανταλλαγή απόψεων

Η εξέταση αυτού του σημείου της ημερήσιας διάταξης ακυρώνεται εν αναμονή
συμπληρωματικών πληροφοριών από την Επιτροπή επί του θέματος.

Σημεία 8-13: Ψηφοφορία

8. Απαλλαγή 2008: Γενικός προϋπολογισμός ΕΚ - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή
LIBE/7/00561
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2009/2068(DEC) SEC(2009)1089[01] – C7-0172/2009

Συντάκτης
γνωμοδότησης:

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

Επί της ουσίας: CONT – Bogusław Liberadzki (S&D)

 Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης

Το σχέδιο γνωμοδότησης εγκρίνεται ομόφωνα με 36 ψήφους υπέρ, 0 κατά και καμία
αποχή.

9. Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και
Τοξικομανίας
LIBE/7/01092

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

Συντάκτης
γνωμοδότησης:

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

Επί της ουσίας: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης

Το σχέδιο γνωμοδότησης εγκρίνεται ομόφωνα με 36 ψήφους υπέρ, 0 κατά και καμία
αποχή.

10. Απαλλαγή 2008: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
LIBE/7/01094

2009/2113(DEC) SEC(2009)1089[13] – C7-0184/2009

Συντάκτης
γνωμοδότησης:

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

Επί της ουσίας: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης

Το σχέδιο γνωμοδότησης εγκρίνεται ομόφωνα με 36 ψήφους υπέρ, 0 κατά και καμία
αποχή.

11. Απαλλαγή 2008: Eurojust
LIBE/7/01107

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

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

Επί της ουσίας: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης

Το σχέδιο γνωμοδότησης εγκρίνεται ομόφωνα με 36 ψήφους υπέρ, 0 κατά και καμία
αποχή.

12. Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία
LIBE/7/01126
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2009/2127(DEC) SEC(2009)1089[27] – C7-0198/2009

Συντάκτης
γνωμοδότησης:

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

Επί της ουσίας: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης

Το σχέδιο γνωμοδότησης εγκρίνεται ομόφωνα με 36 ψήφους υπέρ, 0 κατά και καμία
αποχή.

13. Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής
συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(FRONTEX)
LIBE/7/01132

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

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

Επί της ουσίας: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης

Το σχέδιο γνωμοδότησης εγκρίνεται ομόφωνα με 36 ψήφους υπέρ, 0 κατά και καμία
αποχή.

13α. Σχέδια έκθεσης σχετικά με τις θεωρήσεις μακράς διαμονής: ενημέρωση επί της
διαδικασίας

Ο εισηγητής κ. Carlos Coelho προλογίζει το σημείο που αφορά τα δύο σχέδια έκθεσης
που εκπόνησε. Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, αμφότερες οι
εκθέσεις υπάγονται στην ίδια διαδικασία (συναπόφαση). Για τον λόγο αυτόν,
προτείνει τη συγχώνευση των δύο εκθέσεων που αφορούν τις θεωρήσεις μακράς
διαμονής.

Οι εκπρόσωποι της ισπανικής Προεδρίας (Eugenio Burgos Nieto) και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (Hendrik Nielsen) αναφέρουν ότι τα θεσμικά τους όργανα συμφωνούν με
τη συγχώνευση. Η επιτροπή εγκρίνει την πρόταση του εισηγητή. Ο εισηγητής
ανακοινώνει ότι η συγχωνευθείσα έκδοση θα διανεμηθεί πριν από τη λήξη της
προθεσμίας για την κατάθεση τροπολογιών.

Επόμενες ενέργειες:

 Να διανεμηθεί η συγχωνευθείσα έκδοση των δύο εκθέσεων

 Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 18 Ιανουαρίου 2010, ώρα 12.00

14. Δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών

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

 Πρώτη ανταλλαγή απόψεων και εξέταση του σχεδίου οδηγίας των κρατών μελών

Η βαρόνη Sarah Ludford (ALDE), η συντάκτρια γνωμοδότησης της πρότασης
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απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και
μετάφραση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, η οποία υποβλήθηκε τώρα εκ νέου ως
πρωτοβουλία των κρατών μελών για οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα σε διερμηνεία
και μετάφραση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, παρουσιάζει την υφιστάμενη
κατάσταση ανακοινώνοντας ότι επιβεβαιώθηκαν οι προφορικές ερωτήσεις που
κατατέθηκαν για την επόμενη περίοδο συνόδου της Ολομέλειας και υπογραμμίζοντας
ότι το Συμβούλιο κίνησε τη νομοθετική διαδικασία μόνο σε σχέση με την
πρωτοβουλία για οδηγία και όχι σε σχέση με το ψήφισμα που συνδέεται με αυτήν. Στο
πλαίσιο αυτό, η συντάκτρια γνωμοδότησης ανακοινώνει ότι θα ζητηθεί η
γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας.

Ο εκπρόσωπος της ισπανικής Προεδρίας (L. Aguilera Ruiz) παρουσιάζει την
πρωτοβουλία για οδηγία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (C. Morgan) διατυπώνει την
άποψή της.

Η κ. Carmen Romero López (S&D) λαμβάνει τον λόγο. Η Νομική Υπηρεσία αναφέρει
ότι θα απαντήσει γραπτώς στον προβληματισμό που εξέφρασε η συντάκτρια της
γνωμοδότησης.

Επόμενες ενέργειες:

 Να ξεκινήσει σύντομα η συνήθης νομοθετική διαδικασία

15. Επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και
οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα
και τους Ταλιμπάν
LIBE/7/00294
* 2009/0055(CNS) COM(2009)0187 – C7-0011/2009

Εισηγήτρια: Emine Bozkurt (S&D)
Επί της ουσίας: LIBE –
Γνωμοδοτήσεις: AFET – Απόφαση: η επιτροπή δεν θα

γνωμοδοτήσει
JURI (AL)
–

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

 Συζήτηση στην επιτροπή μετά την πρόταση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για
ακύρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2009 του Συμβουλίου της 22ας
Δεκεμβρίου 2009 (διατηρουμένων των αποτελεσμάτων του)

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης, Emine Bozkurt (S&D), προβαίνει σε επισκόπηση
των ενεργειών στις οποίες έχει ήδη προβεί το ΕΚ: αίτημα προς την Επιτροπή Νομικών
Θεμάτων και προς τη Νομική Υπηρεσία του ΕΚ για πληροφορίες σχετικά με τη
νομική βάση μιας τέτοιας πρότασης στο πλαίσιο της Συνθήκης της
Λισαβόνας· ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου σύμφωνα
με το οποίο η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 για την επιβολή
συγκεκριμένων μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με
τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν έπρεπε να
βασιστεί στο άρθρο 75 ΣΛΕΕ και όχι στο άρθρο 215, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, όπως
υποστηρίχθηκε από την Προεδρία του Συμβουλίου και τους εκπροσώπους της
Επιτροπής.
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Παρά τους ενδοιασμούς που διατύπωσε το ΕΚ, η τροποποίηση του προαναφερθέντος
κανονισμού εγκρίθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2009 από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1286/2009 του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 215, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι θα μπορούσε να εξεταστεί το
ενδεχόμενο προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου βάσει του άρθρου 263
ΣΛΕΕ (έλεγχος της νομιμότητας), διατηρώντας παράλληλα τα αποτελέσματα της
πράξης έως την αντικατάστασή της, και ότι η επιτροπή LIBE θα στηρίξει ενδεχόμενη
απόφαση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων με την οποία θα προτείνεται προσφυγή
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Τα μέλη της επιτροπής LIBE συμφωνούν να στηρίξουν μια τέτοια απόφαση και
αποφασίζεται να προταθεί στην επιτροπή JURI να προτείνει την παραπομπή της
υπόθεσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ακόμη και με τη διατήρηση των
αποτελεσμάτων της).

16. Ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαμονής και
εργασίας

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

 Η πορεία των εργασιών στο Συμβούλιο

Η πρόεδρος δίνει τον λόγο στην ισπανική Προεδρία (V. Dueñas Jiménez), που
συνοψίζει εν συντομία τα όσα συνέβησαν με την εν λόγω οδηγία στο πλαίσιο της
διαδικασίας διαβούλευσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων Προεδριών. Ο
εκπρόσωπος της ισπανικής Προεδρίας εκφράζει την επιθυμία της Ισπανίας να
καταβάλει προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας επί του φακέλου αυτού σε στενή
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (D. Schmitt)
λαμβάνει τον λόγο προκειμένου να διασαφηνίσει ορισμένα ζητήματα που αφορούν το
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και επιβεβαιώνει τη βούλησή της να σημειωθεί πρόοδος
επί του ζητήματος αυτού σε στενή συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα.

17. Διεθνείς συμφωνίες (ΕΕ-ΗΠΑ για την κατάσταση ονομάτων επιβατών (PNR),
ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας (TFTP), …)

 Πρώτη ανταλλαγή απόψεων
Ελλείψει των επίσημων κειμένων (δεδομένου ότι η μετάφραση εξακολουθεί να
εκκρεμεί στις υπηρεσίες της Επιτροπής), η εξέταση αυτού του σημείου της ημερήσιας
διάταξης αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής LIBE.

18. Διάφορα

Δεν υπάρχουν άλλα σημεία προς εξέταση.

19. Ημερομηνία διεξαγωγής των επόμενων συνεδριάσεων

Ανακοινώνονται οι εξής συνεδριάσεις:
 26 Ιανουαρίου 2010, 9.00 π.μ. - 12.30 μ.μ. (Βρυξέλλες)
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 26 Ιανουαρίου 2010, 9.00 π.μ. - 12.30 μ.μ. και 3.00 μ.μ. - 6.30 μ.μ. (Βρυξέλλες)
 27 Ιανουαρίου 2010, 9.00 π.μ. - 12.30 μ.μ. (Βρυξέλλες)

Η συνεδρίαση λήγει στις 6.05 μ.μ.
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