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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

LIBE_PV(2010)0111_1

KOOSOLEKU PROTOKOLL
11. jaanuar 2010 kell 15.00–18.30

BRÜSSEL

Koosolek avati esmaspäeval, 11. jaanuaril 2010 kell 15.11, seda juhatas aseesimees Sophia in 
’t Veld kella 16.40ni ning Salvatore Iacolino kella 16.40st–18.00ni.

1. Päevakorra kinnitamine LIBE_OJ (2010)0111v02-00

Päevakord kinnitati järgmiste muudatustega:

– ühine arutelu Frontexi teemal (päevakorrapunktid 4, 5 ja 6) kella 16.40ni;

– päevakorrapunkt 7 „Šveitsi ja Liechtensteini osalemine Frontexi tegevuses“ tühistati, 
sest raportöör ei ole veel saanud vastavat teavet komisjoni ja nõukogu talitustelt. 
Arvamuse koostaja (Hr Coelho) algatusel asendati kõnealune päevakorrapunkt kahe 
pikaajalisi viisasid käsitleva õigusakti ettepanekuga;

– päevakorrapunkt 17 rahvusvaheliste lepingute kohta, mis tuleb alates Lissaboni 
lepingu jõustumisest esitada Euroopa Parlamendile, lükati edasi järgmise LIBE-
komisjoni koosolekuni, sest Euroopa Parlament ei ole veel lepingute tekste kätte 
saanud, vastupidiselt president Buzeki palvele ning nõukogu ja komisjoni lubadustele.

2. Juhataja teadaanded

Kinnitati koordinaatorite soovitused järgmiste raportööride nimetamise kohta:

– Pr Lambert (Verts): miinimumnõuded, millele kolmandate riikide kodanikud ja 
kodakondsuseta isikud peavad vastama, et saada pagulase rahvusvahelise kaitse saaja 
staatus, ja antava kaitse sisu (uuesti sõnastamine);

– Pr Guillaume (S&D): rahvusvahelise kaitse andmise ja äravõtmise menetluse 
miinimumnõuded (uuesti sõnastamine); 
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– Pr Mathieu (PPE): elamis- ja tööloa ühtse taotlemise kord.

3. Komisjoni ettekanne 2009. aasta eelarve täitmise kohta
LIBE/7/01895

Komisjoni esindaja M. Pariat andis ülevaate jaotise 18 „Vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajanev ala” täitmisest (esialgsed andmed). Täitmise määr oli eelmise aastaga 
võrreldes parem ja kulukohustuste assigneeringute osas oli see 97% ning maksete 
assigneeringute osas 90%, mis 2008. aastal olid vastavalt 87,51% ja 80,88%.
Toodi esile, et väike erinevus maksete assigneeringute rakendamise osas oli 
põhjustatud järgmistest vajakajäämistest: 
a) ulatuslike IT-süsteemidega seotud probleemid (SIS II, VIS); 
b) eriprogrammide, nagu „Tsiviilõigus”, „Kriminaalõigus”, „Terrorismi ennetamine, 
selleks valmisolek ja tagajärgede likvideerimine” ning „Kuritegevuse ennetamine ja 
selle vastu võitlemine”, kvaliteetsete projektide üsna väike arv ning c) ametite tasandil 
ilmnenud probleemid.

Sõna võtsid mitmed parlamendiliikmed: Simon Busuttil (PPE), Marie-Christine 
Vergiat (GUE), Sophia in ’t Veld (ALDE), Krisztina Morvai (NI), küsides näiteks 
Välispiirifondi, Euroopa Tagasipöördumisfondi, Euroopa Pagulasfondi, ja Euroopa 
Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi täpse rakendamismäära kohta või 
põhjuste kohta, miks komisjoni nimetatud eriprogrammide projektid olid madala 
kvaliteediga, või seda, milline oli täitmise määr agentuuri Frontex osas.
Komisjoni esindaja andis osalisi vastuseid ning ühes punktis (ümberasustamine) tehti 
ettepanek koostada kirjalik vastus.

Ühine arutelu Frontexi teemal

4. FRONTEX – Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö 
juhtimise Euroopa agentuur
LIBE/7/01896

 2010. aasta tööprogrammi ja sellega seotud aspektide tutvustamine Frontexi 
tegevdirektori Ilkka Laitineni poolt

5. Frontexi spetsialiseerunud üksuste loomise teostatavust käsitlev uuring

Frontexi tegevdirektor Ilkka Laitinen esitles 2010. aasta tööprogrammi. 
Sõna võtsid järgmised parlamendiliikmed: Stavros Lambrinidis (S&D), Sarah Ludford 
(ALDE), Claude Moraes (S&D) Franziska Keller (Verts), 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. Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega täiendatakse Schengeni 
piirieeskirju, mis käsitlevad välistel merepiiridel toimuvat patrull- ja 
vaatlustegevust, mis toimub liikmesriikidevahelises operatiivkoostöös, mida 
kooskõlastab Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö 
juhtimise Euroopa agentuur
KOM(2009)0658
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Sõna võtsid nõukogu ja komisjoni esindajad. 

Arutelus osalesid järgmised parlamendiliikmed: Simon Busuttil (PPE), Hélène Flautre 
(Verts), Claude Moraes (S&D), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE). 

Sõna võttis Frontexi tegevdirektor Ilkka Laitinen ning parlamendi õigusteenistus 
väljendas oma seisukohta, eelkõige kuna ELi õigustikuga kehtestatud 
komiteemenetlus kehtib jätkuvalt. Seoses meetme sisuga (eelkõige suuniste õiguslik 
mõju ning siduv iseloom liikmesriikide jaoks) tuleb läbi viia erianalüüs ning LIBE-
komisjoni esimees esitab vastava taotluse.

7. Šveitsi ja Liechtensteini osalemine Frontexi tegevuses

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

Raportöör: Philip Claeys (NI)
Vastutav: LIBE –
Arvamus(ed): AFET – Otsus: arvamust ei esitata

 Arvamuste vahetus

Käesolev päevakorrapunkt jäeti välja, Euroopa Komisjonilt oodatakse selle kohta 
täiendavat teavet.

Päevakorrapunktide 8–13 hääletus

8. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: EÜ üldeelarve – III jagu –
Komisjon
LIBE/7/00561

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

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

Vastutav: CONT – Bogusław Liberadzki (S&D)

 Arvamuse projekti vastuvõtmine

Arvamuse projekt võeti vastu ühehäälselt 36 poolthäälega, vastuhääli ja erapooletuid 
ei olnud.

9. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Narkootikumide ja 
Narkomaania Euroopa Seirekeskus
LIBE/7/01092

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

Arvamuse 
koostaja:

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

Vastutav: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Arvamuse projekti vastuvõtmine

Arvamuse projekt võeti vastu ühehäälselt 36 poolthäälega, vastuhääli ja erapooletuid 
ei olnud.
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10. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste 
Amet
LIBE/7/01094

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

Arvamuse 
koostaja:

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

Vastutav: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Arvamuse projekti vastuvõtmine

Arvamuse projekt võeti vastu ühehäälselt 36 poolthäälega, vastuhääli ja erapooletuid 
ei olnud.

11. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust
LIBE/7/01107

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

Arvamuse 
koostaja:

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

Vastutav: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Arvamuse projekti vastuvõtmine

Arvamuse projekt võeti vastu ühehäälselt 36 poolthäälega, vastuhääli ja erapooletuid 
ei olnud.

12. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž
LIBE/7/01126

2009/2127(DEC) SEK(2009)1089[27] – C7-0198/2009

Arvamuse 
koostaja:

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

Vastutav: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Arvamuse projekti vastuvõtmine

Arvamuse projekt võeti vastu ühehäälselt 36 poolthäälega, vastuhääli ja erapooletuid 
ei olnud.

13. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu liikmesriikide 
välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (FRONTEX)
LIBE/7/01132

2009/2128(DEC) SEK(2009)1089[28] – C7-0199/2009
Arvamuse 
koostaja:

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

Vastutav: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Arvamuse projekti vastuvõtmine

Arvamuse projekt võeti vastu ühehäälselt 36 poolthäälega, vastuhääli ja erapooletuid 
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ei olnud.

13a. Arvamuse projekt pikaajaliste viisade kohta: protseduuri ajakohastamine

Käesolevat päevakorrapunkti tutvustas raportöör Carlos Coelho, kelle kahe arvamuse 
projektiga teema on seotud. Lissaboni lepingu jõustumise järel menetletakse mõlemaid 
raporteid koos (kaasotsustamismenetlus). Seetõttu soovitas raportöör mõlemad 
pikaajalist viisat käsitlevad raportid ühendada. 

Eesistujariigi Hispaania esindaja (Eugenio Burgos Nieto) ja Euroopa Komisjoni 
esindaja (Hendrik Nielsen) kinnitasid, et nende esindatavad institutsioonid on
ühendamisega nõus. Parlamendikomisjon kinnitas raportööri ettepaneku. Raportöör 
andis teada, et raporti ühendatud versioon lastakse ringlema enne 
muudatusettepanekute esitamise tähtaega.

Järgmised sammud:

 ringlema lastakse kahe raporti ühendatud versioon

 muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 18. jaanuar 2010 kell 12.00

14. Õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses

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

 Liikmesriikide direktiivi eelnõu esimene arvamuste vahetus ja läbivaatamine

Paruness Sarah Ludford (ALDE) (arvamuse koostaja komisjoni ettepanekule nõukogu 
raamotsuse kohta, mis käsitleb õigust suulisele ja kirjalikule tõlkele 
kriminaalmenetluses, mis on nüüd liikmesriikide algatusel uuesti esitatud direktiiv 
õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses) tutvustas olukorda 
ning andis teada, et järgmiseks täiskogu osaistungjärguks esitatud suulised küsimused 
kinnitati, ning rõhutas, et nõukogu alustas seadusandlikku tööd ainult direktiiviga 
seotud algatuse, mitte sellega seotud resolutsiooni suhtes. Arvamuse koostaja teatas, et 
selle kohta küsitakse arvamust parlamendi õigusteenistuselt. 

Direktiiviga seotud algatust esitles eesistujariigi Hispaania esindaja (L. Aguilera Ruiz) 
ning Euroopa Komisjoni esindaja (C. Morgan) väljendas oma seisukohta. 

Sõna võttis Carmen Romero López (S&D). Õigusteenistus teatas, et vastab arvamuse 
koostaja esile toodud probleemile kirjalikult.

Järgmised sammud:

 peagi algatatakse tavapärane seadusandlik menetlus

15. Teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja 
üksuste vastu suunatud eripiirangud
LIBE/7/00294
* 2009/0055(CNS) KOM(2009)0187 – C7-0011/2009

Raportöör: Emine Bozkurt (S&D)
Vastutav: LIBE –
Arvamus(ed): AFET – otsus: arvamust ei esitata
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JURI (AL) 
–

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

 Arutelu parlamendikomisjonis Euroopa Kohtu esitatava taotluse üle tühistada 
nõukogu 22. detsembri 2009. aasta määrus (EL) nr 1286/2009 (säilitades selle 
mõju)

Arvamuse koostaja Emine Bozkurt (S&D) andis ülevaate Euroopa Parlamendi poolt 
juba võetud meetmete kohta: taotlus õiguskomisjonile ja Euroopa Parlamendi 
õigusteenistusele, mille alusel uuritakse sellise ettepaneku õiguslikku alust Lissaboni 
lepingu kohaselt, Euroopa Parlamendi 16. detsembri resolutsioon toetas seisukohta, et 
määruse (EÜ) nr 881/2002 muudatus, millega kehtestatakse teatud erimeetmed 
teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste 
kohta, peavad põhinema Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 75, mitte kõnealuse 
lepingu artikli 215 lõikel 2, nagu on väljendanud nõukogu eesistujariik ja komisjoni 
esindajad.

Hoolimata Euroopa Parlamendi tõstatatud kahtlustest, kinnitati eespool nimetatud 
määruse muudatus 22. detsembril 2009 nõukogu määrusega (EL) nr 1286/2009
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 215 lõike 2 alusel. 

Selles kontekstis rõhutas raportöör, et Euroopa Kohtule esitatud hagi põhineb Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklil 263 (seaduslikkuse järelevalve), säilitades õigusakti 
mõju kuni asenduse kaalumiseni, ning seda, et LIBE-komisjon peaks toetama 
õiguskomisjoni võimalikku otsust hagi Euroopa Kohtule esitamise kohta. 

LIBE-komisjoni liikmed nõustusid sellist otsust toetama ning õiguskomisjonile 
otsustati teha ettepanek soovitada hagi esitamist Euroopa Kohtule (isegi selle mõju 
säilimise korral).

16. Elamis- ja tööloa ühtse taotlemise kord

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

 Nõukogu tööde hetkeolukord

Esimees andis sõna eesistujariigi Hispaania esindajale (V. Dueñas Jiménez), kes võttis 
lühidalt kokku kõnealuse direktiiviga seotud asjaolud eelmiste eesistujariikide 
juhtimisel läbiviidud nõuandemenetluse käigus. Eesistujariigi Hispaania esindaja 
väljendas Hispaania soovi proovida leida kõnealuses küsimuses kokkulepe Euroopa 
Parlamendiga tihedat koostööd tehes. Euroopa Komisjoni esindaja (D. Schmitt) võttis 
sõna ning selgitas mõningaid direktiivi reguleerimisalaga seotud küsimusi ning 
kinnitas komisjoni tahet selles küsimuses teiste institutsioonidega tihedat koostööd 
teha.

17. Rahvusvahelised kokkulepped (ELi–USA kokkulepe reisijate registrite kohta, 
ELi–USA kokkulepe terroristide rahastamise jälgimisprogrammi (TFTP) kohta, 
jne)

 Esimene arvamuste vahetus
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Ametlike tekstide puudumisel (komisjoni tõlge viibib) lükati see päevakorrapunkt 
edasi järgmise LIBE-komisjoni koosolekule.

18. Muud küsimused

Muud küsimused puudusid.

19. Järgmise koosoleku aeg

Teatavaks tehti järgmised koosolekute ajad: 
 26. jaanuar 2010 kell 9.00–12.30 (Brüssel)
 26. jaanuar 2010 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30 (Brüssel)
 27. jaanuar 2010 kell 9.00–12.30 (Brüssel)

Koosolek lõppes kell 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

Други институции/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/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

FR Permanent 
Representation

Sylvan

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
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