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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

LIBE_PV(2010)0111_1

PROTOKOLAS
2010 m. sausio 11 d. 15.00–18.30 val. posėdis

BRIUSELIS

Posėdis pradėtas 2010 m. sausio 11 d., pirmadienį, 15.11 val., iki 16.40 val. pirmininkaujant 
komiteto pirmininko pavaduotojai Sophiai in 't Veld, o 16.40–18.00 val. – Salvatore Iacolino.

1. Darbotvarkės tvirtinimas. LIBE_OJ (2010)0111v02-00

Patvirtinta darbotvarkė su šiais pakeitimais:

– Bendros diskusijos dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos 
Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (Frontex) (4, 5 ir 6 
darbotvarkės punktų) baigsis 16.40 val.;

– 7 punktas dėl Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės 
dalyvavimo Frontex veikloje atšauktas, nes pranešėjas dar negavo visos susijos 
informacijos iš Komisijos ir Tarybos tarnybų. Nuomonės referento (C. Coelho) 
iniciatyva šis darbotvarkės klausimas pakeistas dviem teisės aktų pasiūlymais, 
susijusiais su ilgalaikėmis vizomis;

–17 klausimas dėl tarptautinių susitarimų, kuris įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, turėtų 
būti perduotas Europos Parlamentui, atidėtas kitam LIBE posėdžiui, nes nepaisant EP 
pirmininko J. Buzeko prašymo bei Tarybos ir Komisijos pažadų, Europos Parlamentas 
dar negavo susitarimų teksto.

2. Pirmininko pranešimai.

Pritarta koordinatorių rekomendacijoms paskirti šiuos pranešėjus:
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– J. Lambert (Verts/ALE): Trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo 
prie tarptautinės apsaugos gavėjų bei jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio 
būtiniausi reikalavimai (nauja redakcija);

– S. Guillaume (S&D): Tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo tvarkos 
valstybėse narėse būtiniausi reikalavimai (nauja redakcija); 

– V. Mathieu (PPE): Viena paraiškų dėl leidimo apsigyventi ir dirbti procedūra.

3. Komisijos pranešimas dėl 2009 m. biudžeto vykdymo.
LIBE/7/01895

Komisijos atstovė M. Pariat bendrai apžvelgė 18 antraštinės dalies „Laisvės, saugumo 
ir teisingumo erdvė“ įgyvendinimą (negalutiniai duomenys). 2009 m. biudžetas buvo 
vykdomas geriau, nei ankstesniais metais, įsipareigojimų asignavimų (ĮA) vykdymo 
lygiui siekiant 97 %, o mokėjimų asignavimų (MA) – 90 %, palyginti su 87,51% (ĮA) 
ir 80,88% (MA) 2008 m.
Paaiškinta, kad nedidelis su MA vykdymu susijęs neatitikimas atsirado dėl trūkumų, 
susijusių su: 
a) stambiomis IT sistemomis (SIS II, VIS); 
b) specialiomis programomis, kaip antai civilinės ir baudžiamosios teisenos, 
prevencijos, parengties ir padarinių valdymo kovojant su terorizmui ir kovos su 
nusikalstamumu bei jo prevencijos specialiosiomis programomis, pagal kurias pateikta 
palyginti nedaug geros kokybės projektų; ir
c) agentūrų lygmeniu iškilusiomis problemomis.

Kalbėjo keli komiteto nariai – Simon Busuttil (PPE), Marie-Christine Vergiat 
(GUE/NGL), Sophia in 't Veld (ALDE), Krisztina Morvai (NI), kurie uždavė kelis 
klausimus, pvz., dėl Išorės sienų fondo, Europos grąžinimo fondo, Europos pabėgėlių 
fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai biudžetų tikslaus vykdymo
lygio; priežasčių, lėmusių pagal Komisijos atstovės minėtas specialiąsias programas 
pateiktų projektų prastą kokybę, arba Frontex agentūros biudžeto vykdymo lygio. 
Komisijos atstovė atsakė į klausimus, o į vieną konkretų klausimą (pabėgėlių 
perkėlimas) buvo pasiūlyta atsakyti raštu.

Bendros diskusijos dėl Frontex.

4. FRONTEX – Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos 
valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra.
LIBE/7/01896

 Frontex agentūros vykdomojo direktoriaus Ilkkos Laitineno 2010 m. darbo 
programos ir su ja susijusių aspektų pristatymas.

5. Tyrimai apie galimybę steigti specializuotus Frontex agentūros padalinius.

Frontex vykdomasis direktorius Ilkka Laitinen pristatė 2010 m. darbų programą.

Kalbėjo: Stavros Lambrinidis (S&D), Sarah Ludford (ALDE), Claude Moraes (S&D) 
Franziska Keller (Verts/ALE), 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 
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(GUE/NGL), Rosario Crocetta (S&D), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL).

6. Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo dėl išorinių jūros sienų stebėjimo 
vykdant operatyvų bendradarbiavimą, koordinuojamą Europos operatyvaus 
bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo 
agentūros, papildomas Šengeno sienų kodeksas.
COM(2009)0658

Kalbėjo Tarybos ir Komisijos atstovai. 

Diskusijoje dalyvavo šie nariai: Simon Busuttil (PPE), Hélène Flautre (Verts/ALE), 
Claude Moraes (S&D), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE).

Kalbėjo Frontex vykdomasis direktorius Ilkka Laitinen, ir savo nuomonę šiuo 
klausimu išreiškė Teisės tarnyba, būtent dėl tų aspektų, kuriems toliau bus taikoma ES 
acquis jau įtvirtinta komitologijos procedūra. Kalbant apie priemonės turinį (būtent, 
valstybėms narėms privalomą jos taikymą ir gairių teisinį poveikį), reikės atlikti 
specialų tyrimą, o prašymą pateiks LIBE komiteto pirmininkas.

7. Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės dalyvavimas 
Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių 
išorės sienų valdymo agentūros veikloje.

LIBE/7/00319
* 2009/0073(CNS) COM(2009)0255 – C7-0217/2009
Pranešėjas: Philip Claeys (NI)
Atsakingas 
komitetas:

LIBE –

Nuomonę 
teikiantis 
komitetas:

AFET – Nutarimas: nuomonė nepareikšta.

 Keitimasis nuomonėmis.

Šis darbotvarkės klausimas atšauktas, nes šiuo klausimu laukiama papildomos 
informacijos iš Komisijos.

Balsavimas dėl 8–13 punktų.

8. 2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. EB bendrasis biudžetas. III skirsnis, 
Komisija.
LIBE/7/00561

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

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

Atsakingas 
komitetas:

CONT – Bogusław Liberadzki (S&D)

 Nuomonės projekto tvirtinimas.

Nuomonės projektas pavirtintas vienbalsiai, 36 nariams balsavus už, balsavusiųjų prieš 
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ir susilaikiusiųjų nebuvo.

9. 2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos 
stebėsenos centras.
LIBE/7/01092

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

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

Atsakingas 
komitetas:

CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Nuomonės projekto tvirtinimas.

Nuomonės projektas pavirtintas vienbalsiai, 36 nariams balsavus už, balsavusiųjų prieš 
ir susilaikiusiųjų nebuvo.

10. 2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūra.
LIBE/7/01094

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

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

Atsakingas 
komitetas:

CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Nuomonės projekto tvirtinimas.

Nuomonės projektas pavirtintas vienbalsiai, 36 nariams balsavus už, balsavusiųjų prieš 
ir susilaikiusiųjų nebuvo.

11. 2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Eurojustas.
LIBE/7/01107

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

Nuomonės 
referentas:

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

Atsakingas 
komitetas:

CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Nuomonės projekto tvirtinimas.

Nuomonės projektas pavirtintas vienbalsiai, 36 nariams balsavus už, balsavusiųjų prieš 
ir susilaikiusiųjų nebuvo.

12. 2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas.
LIBE/7/01126

2009/2127(DEC) SEC(2009)1089[27] – C7-0198/2009
Nuomonės 
referentas:

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

Atsakingas 
komitetas:

CONT – Véronique Mathieu (PPE)
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 Nuomonės projekto tvirtinimas.

Nuomonės projektas pavirtintas vienbalsiai, 36 nariams balsavus už, balsavusiųjų prieš 
ir susilaikiusiųjų nebuvo.

13. 2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: FRONTEX – Europos operatyvaus 
bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra. 
LIBE/7/01132

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

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

Atsakingas 
komitetas:

CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Nuomonės projekto tvirtinimas.

Nuomonės projektas pavirtintas vienbalsiai, 36 nariams balsavus už, balsavusiųjų prieš 
ir susilaikiusiųjų nebuvo.

13a. Pranešimų projektai dėl ilgalaikių vizų: naujausia informacija dėl taikytinos 
procedūros.

Pranešėjas Carlos Coelho pristatė darbotvarkės klausimą, susijusį su dviem jo 
rengiamais pranešimų projektais. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, abiem pranešimams 
taikoma ta pati (bendro sprendimo) procedūra. Todėl pranešėjas pasiūlė sujungti šiuos 
du pranešimus dėl ilgalaikių vizų į vieną dokumentą.

Tarybai pirmininkaujančios Ispanijos (Eugenio Burgos Nieto) ir Europos Komisijos 
(Hendrik Nielsen) atstovai teigė, kad jų institucijos neprieštaraus dokumentų 
sujungimui. Komitetas pritarė pranešėjo pasiūlymui. Pranešėjas pranešė, kad sujungtas 
dokumentas bus išplatintas iki pasibaigiant pakeitimų pateikimo terminui.

Kiti veiksmai:

 bus išplatintas sujungto dviejų pranešimų dokumento variantas;

 pakeitimų pateikimo terminas: 2010 m. sausio 18 d. 12.00 val.

14. Teisė į vertimą žodžiu ir raštu baudžiamuosiuose procesuose.

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

 Pirmasis keitimasis nuomonėmis ir valstybių narių direktyvos projekto 
nagrinėjimas.

Nuomonės dėl Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl teisės į 
vertimą žodžiu ir raštu baudžiamuosiuose procesuose, kuris šiuo metu pakartotinai 
pateiktas svarstyti kaip Valstybių narių iniciatyva dėl Direktyvos dėl teisės į vertimą 
žodžiu ir raštu baudžiamuosiuose procesuose, referentė Baroness Sarah Ludford 
(ALDE) pristatė dabartinę padėtį ir pranešė, kad kitai mėnesinei sesijai pateikti 
žodiniai klausimai buvo patvirtinti ir atkreipė dėmesį, kad Taryba pradėjo teisėkūros 
procesą tik dėl iniciatyvos dėl direktyvos, bet ne dėl su ja susijusios rezoliucijos. 
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Nuomonės referentė pranešė, kad Teisės tarnybos bus prašoma pateikti nuomonę šiuo 
klausimu.

Tarybai pirmininkaujančios Ispanijos atstovas (L. Aguilera Ruiz) pristatė iniciatyvą 
dėl direktyvos, o Europos Komisijos atstovė (C. Morgan) išdėstė Komisijos nuomonę.

Žodis suteiktas Carmen Romero López (S&D). Teisės tarnybos atstovė atsakė, kad į 
nuomonės referentei rūpestį keliantį klausimą bus atsakyta raštu.

Kiti veiksmai:

 Netrukus bus pradėta įprasta teisėkūros procedūra.

15. Tam tikros specialios ribojančios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir 
subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu.
LIBE/7/00294
* 2009/0055(CNS) COM(2009)0187 – C7-0011/2009
Pranešėja: Emine Bozkurt (S&D)
Atsakingas 
komitetas:

LIBE –

Nuomonę 
teikiantys 
komitetai:

AFET – Nutarimas: nuomonė nepareikšta.

JURI (AL) 
–

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

 Diskusijos komitete dėl prašymo ETT panaikinti 2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 1286/2009 (išlaikant jo poveikį).

Nuomonės referentė Emine Bozkurt (S&D) apžvelgė veiksmus, kurių Europos 
Parlamentas jau ėmėsi: Europos Parlamentas prašymą Teisės reikalų komitetui ir EP 
teisės tarnybai pateikti nuomonę apie tokio pasiūlymo teisinį pagrindą pagal Lisabonos 
sutartį ir gruodžio 16 d. patvirtintą rezoliuciją, kuria pagrindžiama nuomonė, kad 
Reglamento (EB) Nr. 881/2002, nustatančio tam tikras specialias ribojančias 
priemones, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin 
Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, pakeitimas turi būti grindžiamas Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 75 straipsniu, o ne Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
215 straipsnio 2 dalimi, kaip tvirtina Tarybai pirmininkaujančios šalies ir Komisijos 
atstovai.

Nepaisant EP išreikštų abejonių, minėto reglamento pakeitimas patvirtintas 2009 m. 
gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1286/2009, remiantis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 215 straipsnio 2 dalimi.

Pranešėja atkreipė dėmesį, kad esant šioms aplinkybėms, galima numatyti galimybę 
pateikti ieškinį Teisingumo Teismui, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 263 straipsniu (teisėtumo kontrolė), išlaikant teisės akto poveikį iki 
pakeitimo, ir kad LIBE komitetas turėtų pritarti galimam Teisės reikalų komiteto 
sprendimui rekomenduoti pateikti ieškinį Teisingumo Teismui.
LIBE komiteto nariai sutiko paremti tokį sprendimą, ir nuspręsta pasiūlyti JURI 
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komitetui rekomenduoti pateikti ieškinį Teisingumo Teismui (net ir išlaikant teisės 
akto poveikį).

16. Viena paraiškų apsigyventi ir dirbti procedūra.

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

 Taryboje vykstančio darbo dabartinė padėtis.

Pirmininkas suteikė žodį Tarybai pirmininkaujančios Ispanijos atstovui (V. Dueñasui 
Jiménezui), kuris trumpai apibendrino, kokių rezultatų pasiekta svarstant šią direktyvą 
konsultacijų metu per praėjusius pirmininkavimo laikotarpius. Tarybai 
pirmininkaujančios Ispanijos atstovas teigė, kad Ispanija norėtų pabandyti pasiekti 
susitarimą dėl šio dokumentų rinkinio, glaudžiai bendradarbiaudama su Europos 
Parlamentu. Žodis suteiktas Komisijos atstovui (D. Schmittui), kuris paaiškino kai 
kuriuos klausimus, susijusius su direktyvos taikymo sritimi, ir dar kartą patvirtino, kad 
Komisija norėtų siekti pažangos sprendžiant šį klausimą, glaudžiant 
bendradarbiaudama su kitomis institucijomis.

17. Tarptautiniai susitarimai (ES ir JAV susitarimas dėl keleivio duomenų įrašo 
(angl. PNR), ES ir JAV Terorizmo finansavimo sekimo programa (angl. TFTP).

 Pirmasis keitimasis nuomonėmis.
Nesant oficialių tekstų (Komisijos tarnybos dar nebaigė dokumentų vertimo), šis 
darbotvarkės klausimas buvo atidėtas kitam LIBE komiteto posėdžiui.

18. Kiti klausimai.

Kitų klausimų darbotvarkėje nebuvo.

19. Kito posėdžio data.

Paskelbti šie posėdžiai:
 2010 m. sausio 26 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis);
 2010 m. sausio 26 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val. (Briuselis);
 2010 m. sausio 27 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis).

Posėdis baigtas 18.05 val.
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