
PV\801269HU.doc PE438.161v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

LIBE_PV(2010)0111_1

JEGYZŐKÖNYV
a 2010. január 11-én 15.00 és 18.30 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2010. január 11-én, hétfőn 15.11-kor Sophia in 't Veld (alelnök) elnökletével nyitják 
meg, aki 16.40-ig elnököl, majd 16.40 és 18.00 között Salvatore Iacolino veszi át az elnöklést. 

1. A napirend elfogadása LIBE_OJ (2010)0111v02-00

A napirendet a következő változtatásokkal fogadják el:

– A Frontexről szóló közös vita (4., 5. és 6. pont) 16.40-kor fejeződik be;

– A „Svájc és Liechtenstein részvétele a Frontex tevékenységében” tárgyú 7. napirendi 
pontot törlik, mivel az előadó további lényeges információkat vár a Bizottság és a 
Tanács szolgálataitól; a vélemény előadójának (Coelho úr) kezdeményezésére e pont 
helyett a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumokról szóló két jogalkotási 
javaslatot vitatják meg;

– A 17. napirendi pontot, amely a Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően az 
Európai Parlament elé terjesztendő nemzetközi megállapodásokkal foglalkozik, a 
LIBE bizottság következő ülésére halasztják, mivel Buzek elnök kérésének, valamint a 
Tanács és a Bizottság ígéretének ellenére az Európai Parlament még mindig nem kapta 
kézhez a megállapodások szövegét.

2. Az elnök közleményei

Az elnök bejelenti, hogy a bizottság támogatja a koordinátoroknak az alábbi témák 
előadóinak kijelölésére vonatkozó ajánlásait:

– Lambert asszony (Verts) „A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan 
személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére és jogállására, 
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valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó minimumszabályok (átdolgozás)” 
tárgyában;

– Guillaume asszony (S&D) „A nemzetközi védelem megadására és visszavonására 
vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályai (átdolgozás)” tárgyában; 

– Mathieu asszony (PPE) „A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló 
egységes kérelmekkel kapcsolatos eljárás” tárgyában.

3. A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló bizottsági beszámoló
LIBE/7/01895

A Bizottság képviselője, M. Pariat asszony részletes áttekintést nyújt a „18. cím: A 
szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség” végrehajtásáról 
(ideiglenes számadatok). A végrehajtás szintje a kötelezettségvállalási előirányzatok 
97%-os és a kifizetési előirányzatok 90%-os végrehajtásával jobbnak bizonyult a 
2008-as évhez képest, amikor is a kötelezettségvállalási előirányzatok 87,51%-át és a 
kifizetési előirányzatok 80,88%-át sikerült teljesíteni.
Rámutattak arra, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtása terén mutatkozó csekély 
eltérés az alábbi területeken felmerült hiányosságoknak tudható be: 
a) nagyméretű IT-rendszerek (SIS II, VIS); 
b) a „Polgári jogi jogérvényesülés”, a „Büntetőjogi jogérvényesülés”, a „Terrorizmus 
veszélyek megelőzése, az azokra való felkészültség és következményeik kezelése” és 
a „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” egyedi programok keretében 
végrehajtott, megfelelő színvonalú projektek száma meglehetősen alacsony volt, és c) 
az ügynökségek szintjén tapasztalt problémák.

A következő képviselők szólalnak fel: Simon Busuttil (PPE), Marie-Christine Vergiat 
(GUE), Sophia in 't Veld (ALDE), Krisztina Morvai (NI), akik a Külső Határok Alap, 
az Európai Visszatérési Alap, az Európai Menekültügyi Alap és a harmadik országok 
állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap végrehajtásának pontos 
szintjéről, a Bizottság által említett egyedi programok keretében végrehajtott projektek 
alacsony színvonalának okairól, valamint a Frontex ügynökség általi végrehajtásról 
érdeklődnek.
A Bizottság képviselője reagál a kérdésekre, és egy konkrét pontot (letelepítés) 
illetően írásbeli válaszra tesz javaslatot.

Közös vita a Frontexről

4. FRONTEX - az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív 
Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség
LIBE/7/01896

 Az ügynökség 2010. évi munkaprogramja és a kapcsolódó ügyek ismertetése Ilkka 
Laitinen, a Frontex ügyvezető igazgatója részéről

5. A Frontex ügynökség szakosított részlegeinek létrehozásáról szóló 
megvalósíthatósági tanulmány

Ilkka Laitinen, a Frontex ügyvezető igazgatója ismerteti a 2010. évi munkaprogramot.
A következő képviselők szólalnak fel: Stavros Lambrinidis (S&D), Sarah Ludford 
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(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 (Greens), Salvatore Iacolino (PPE), Ioan Enciu 
(S&D), Rui Tavares (GUE), Rosario Crocetta (S&D), Marie-Christine Vergiat (GUE).

6. A külső tengeri határoknak az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való 
Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség által 
koordinált operatív együttműködés keretében történő őrizete tekintetében a 
Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex kiegészítéséről szóló tanácsi határozatra 
irányuló javaslat
COM(2009)0658

A Tanács és a Bizottság képviselője szólal fel.

A vitában az alábbi képviselők szólalnak fel: Simon Busuttil (PPE), Hélène Flautre 
(Verts), Claude Moraes (S&D), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE). 

Ilkka Laitinen, a Frontex ügyvezető igazgatója veszi át a szót, majd a Jogi Szolgálat 
ismerteti a kérdéssel kapcsolatos álláspontját a tekintetben, amennyiben továbbra is 
alkalmazandó lesz a közösségi vívmányokban már meghatározott komitológiai eljárás.
Ami az adott intézkedés tartalmát (nevezetesen annak a tagállamokra vonatkozó 
kötelező erejét és az iránymutatások jogi hatásait) illeti, arról konkrét elemzést kell 
készíteni, és az erre irányuló kérelmet a LIBE bizottság elnöke fogja benyújtani. 

7. Svájc és Liechtenstein részvétele a Frontex tevékenységében

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

Előadó: Philip Claeys (NI)
Illetékes: LIBE –
Vélemények: AFET – Határozat: nincs vélemény

 Eszmecsere

Ezt a napirendi pontot törlik, mivel kiegészítő információkat várnak a Bizottságtól a 
kérdésre vonatkozóan.

Szavazás a 8–13. pontról

8. 2008. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – III. szakasz – Bizottság
LIBE/7/00561

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

A vélemény 
előadója:

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

Illetékes: CONT – Bogusław Liberadzki (S&D)

 Véleménytervezet elfogadása

A véleménytervezetet 36 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadják.
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9. 2008. évi mentesítés: a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai 
Megfigyelőközpontja
LIBE/7/01092

2009/2114(DEC) SEC(2009)1089[14] – C7-0185/2009
A vélemény 
előadója:

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

Illetékes: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Véleménytervezet elfogadása

A véleménytervezetet 36 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadják.

10. 2008. évi mentesítés: az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége
LIBE/7/01094

2009/2113(DEC) SEC(2009)1089[13] – C7-0184/2009
A vélemény 
előadója:

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

Illetékes: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Véleménytervezet elfogadása

A véleménytervezetet 36 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadják.

11. 2008. évi mentesítés: Eurojust
LIBE/7/01107

2009/2119(DEC) SEC(2009)1089[19] – C7-0190/2009
A vélemény 
előadója:

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

Illetékes: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Véleménytervezet elfogadása

A véleménytervezetet 36 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadják.

12. 2008. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia
LIBE/7/01126

2009/2127(DEC) SEC(2009)1089[27] – C7-0198/2009
A vélemény 
előadója:

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

Illetékes: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Véleménytervezet elfogadása

A véleménytervezetet 36 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadják.
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13. 2008. évi mentesítés: az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív 
Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX)
LIBE/7/01132

2009/2128(DEC) SEC(2009)1089[28] – C7-0199/2009
A vélemény 
előadója:

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

Illetékes: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Véleménytervezet elfogadása

A véleménytervezetet 36 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadják.

13a. A hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumokról szóló jelentéstervezetek: 
tájékoztatás az eljárás jelenlegi állásáról

Az előadó, Carlos Coelho ismerteti a két jelentéstervezetéhez kapcsolódó kérdést. A 
Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően mindkét jelentés ugyanazon eljárás 
hatálya (együttdöntés) alá került. Az előadó ezért azt javasolja, hogy vonják össze a 
hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumokról szóló két jelentést.

A spanyol elnökség képviselője (Eugenio Burgos Nieto) és az Európai Bizottság 
képviselője (Hendrik Nielsen) kijelenti, hogy az általuk képviselt intézmény 
beleegyezik a jelentések összevonásába. A bizottság jóváhagyja az előadó javaslatát.
Az előadó ezt követően bejelenti, hogy az összevont változatot még a módosítások 
előterjesztési határidejének lejárta előtt közreadja.

Következő lépések:

 a két jelentés összevont változatának közreadása

 a módosítások előterjesztésének határideje: 2010. január 18., 12.00

14. A tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog a büntetőeljárás folyamán

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

 Első eszmecsere és a tagállamok irányelvtervezetének megvitatása

Sarah Ludford bárónő (ALDE), a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz 
és fordításhoz való jogról szóló irányelvre irányuló tagállami kezdeményezésként 
most újból előterjesztett, a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és 
fordításhoz való jogról szóló tanácsi kerethatározatra irányuló bizottsági javaslatról 
szóló vélemény előadója ismerteti az eljárás jelenlegi állását, és tájékoztat arról, hogy 
megerősítették a következő plenáris ülésszakra előterjesztett szóbeli választ igénylő 
kérdéseket, hangsúlyozva, hogy a Tanács kizárólag az irányelvre irányuló 
kezdeményezés, nem pedig az ahhoz kapcsolódó állásfoglalás tekintetében indította el 
a jogalkotási folyamatot. Ezzel összefüggésben a vélemény előadója arról tájékoztat, 
hogy a továbbiakban kikérik a Jogi Szolgálat véleményét. 

A spanyol elnökség képviselője (L. Aguilera Ruiz) ismerteti az irányelvre irányuló 
kezdeményezést, az Európai Bizottság képviselője (C. Morgan) pedig kifejti a 
Bizottság erre vonatkozó álláspontját. 
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Carmen Romero López asszony (S&D) veszi át a szót. A Jogi Szolgálat közli, hogy a 
vélemény előadója által kifejtett aggályokra írásban fognak válaszolni.

Következő lépések:

 Rendes jogalkotási eljárás mielőbbi megkezdése

15. Az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal 
összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben 
meghatározott szigorító intézkedések
LIBE/7/00294
* 2009/0055(CNS) COM(2009)0187 – C7-0011/2009

Előadó: Emine Bozkurt (S&D)
Illetékes: LIBE –
Vélemények: AFET – Határozat: nincs vélemény

JURI (AL) 
–

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

 Vita a bizottságban az Európai Bírósághoz intézett azon folyamodványról, hogy a 
2009. december 22-i 1286/2009/EU tanácsi rendeletet semmisítse meg (a hatály 
fenntartásával) 

A vélemény előadója, Emine Bozkurt (S&D) áttekintést nyújt az EP által már megtett 
lépésekről: a Jogi Bizottság és az EP Jogi Szolgálatának véleménynyilvánítására 
irányuló kérelem a javaslat Lisszaboni Szerződés szerinti jogalapjára vonatkozóan; az 
EP december 16-i állásfoglalása, amely támogatja azt az álláspontot, hogy az Oszáma 
bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes 
személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések 
bevezetéséről szóló 881/2002/EK rendelet módosításának jogalapja az EUMSz. 75. 
cikke legyen és ne az EUMSz. 215. cikkének (2) bekezdése, ahogy azt a Tanács 
elnöksége és a Bizottság képviselői javasolták.

Az EP által felvetett aggályok ellenére az említett rendelet módosításait az 
1286/2009/EU tanácsi rendelettel, az EUMSz. 215. cikkének (2) bekezdése alapján 
2009. december 22-én elfogadták. 

Ezzel összefüggésben az előadó hangsúlyozza, hogy a rendelet hatályának 
fenntartásával, annak felváltásáig, az EUMSz. 263. cikke alapján előirányozható, hogy 
eljárást indítsanak az Európai Bíróságnál (törvényességi ellenőrzés), és a LIBE 
bizottságnak támogatnia kell a Jogi Bizottság esetleges határozatát, amely az Európai 
Bíróság előtti eljárás megindítását javasolja. 

A LIBE bizottság tagjai megállapodnak abban, hogy támogatják az erre irányuló 
döntést, és úgy határoznak, hogy javasolják a JURI bizottságnak, hogy az ügyet 
terjesszék az Európai Bíróság elé (még a rendelet hatályának fenntartása mellett is).

16. A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel 
kapcsolatos eljárás

* 2007/0229(CNS) COM(2007)0638 – C6-0470/2007
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 A munka jelenlegi állása a Tanácsnál

Az elnök átadja a szót a spanyol elnökség képviselőjének (V. Dueñas Jiménez), aki 
röviden összefoglalja, hogy milyen lépések történtek a konzultációs eljárás során az 
irányelvvel kapcsolatban, az előző elnökségek hivatali ideje alatt. A spanyol elnökség 
képviselője kijelenti, hogy Spanyolország megállapodásra kíván jutni erről a kérdésről 
az Európai Parlamenttel folytatott szoros együttműködés mellett. Ezt követően az 
Európai Bizottság képviselője (D. Schmitt) szólal fel az irányelv alkalmazási körével 
kapcsolatos néhány kérdés tisztázása érdekében, és újfent megerősíti a Bizottság azon 
szándékát, hogy a többi intézménnyel folytatott szoros együttműködésben előrelépés 
történjen a szóban forgó ügyben.

17. Nemzetközi megállapodások (EU–USA PNR, EU–USA „TFTP”, ...)

 Első eszmecsere
A hivatalos szövegek hiányában (mivel a fordítás jelenleg folyamatban van a Bizottság 
szolgálatainál), ezt a napirendi pontot a LIBE bizottság következő ülésére halasztják.

18. Egyéb kérdések

E napirendi pont keretében nem vitatnak meg semmilyen kérdést.

19. A következő ülés időpontja

A következő ülések időpontját ismertetik: 
 2010. január 26., 9.00–12.30 (Brüsszel)
 2010. január 26., 9.00–12.30 és 15.00–18.30 (Brüsszel)
 2010. január 27., 9.00–12.30 (Brüsszel)

Az ülést 18.05-kor berekesztik.
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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 
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Varajäsenet/Suppleanter

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Franziska Keller, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana 
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