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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

LIBE_PV(2010)0111_1

PROTOKOLS
sanāksmei, kas notika 2010. gada 11. janvārī plkst. 15.00 – 18.30

BRISELĒ

Sanāksme tika atklāta pirmdien, 2010. gada 11. janvārī, plkst. 15.11 Sophia in 't Veld
(priekšsēdētāja vietnieces) vadībā, kura vadīja sanāksmi līdz plkst. 16.40, un Salvatore 
Iacolino vadīja sanāksmi no plkst. 16.40 – 18.00.

1. Darba kārtības pieņemšana LIBE_OJ (2010)0111v02-00

Darba kārtību pieņēma ar šādām izmaiņām:

– Kopīgās debates par Frontex (4., 5. un 6. punkts) beigsies plkst. 16.40;

– 7. punktu „Šveices un Lihtenšteinas dalība Frontex aģentūrā” atcēla, jo referents vēl 
nebija saņēmis attiecīgo informāciju no Komisijas un Padomes dienestiem. Pēc 
atzinuma sagatavotāja (Carlos Coelho) iniciatīvas šo punktu aizstāja ar diviem tiesību 
aktu priekšlikumiem, kas attiecas uz „Ilgtermiņa vīzām”;

– 17. punktu par starptautiskajiem nolīgumiem, kuri pēc Lisabonas līguma stāšanās 
spēkā ir jānodod izskatīšanai Eiropas Parlamentam, pārcēla uz nākošo LIBE komitejas 
sanāksmi, jo Eiropas Parlaments vēl nebija saņēmis nolīgumu tekstu, pretēji tam, kā 
bija lūdzis priekšsēdētājs Jerzy Buzek un kā bija solījusi Padome un Komisija.

2. Priekšsēdētāja paziņojumi

Paziņoja par apstiprinājumu koordinatoru priekšlikumiem iecelt šādus referentus:

– Jean Lambert (VERTS/ALE): obligātie standarti, lai kvalificētu trešo valstu 
valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā personas, kam nepieciešama starptautiska 
aizsardzība, un piešķirtās aizsardzības saturs (pārstrādāta redakcija);
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– Sylvie Guillaume (S&D): obligātie standarti attiecībā uz dalībvalstīs pastāvošo 
kārtību, kādā piešķir un atņem starptautiskās aizsardzības statusu (pārstrādāta 
redakcija); 

– Véronique Mathieu (PPE): vienota pieteikšanās procedūra uzturēšanās un darba 
atļaujas iegūšanai.

3. Komisijas izklāsts par 2009. gada budžeta izpildi
LIBE/7/01895

Komisijas pārstāve M. Pariat sniedza vispārēju pārskatu par 18. sadaļas „Brīvības, 
drošības un tiesiskuma joma” īstenošanu (aptuvenie skaitļi). Izlietojuma apjoms 
izrādījās labāks nekā pagājušajā gadā ar 97 % saistību apropriācijās (CA) un 90 % 
maksājumu apropriācijās (PA), pretēji 87,51 % CA un 80,88 % PA 2008. gadā.
Tika norādīts, ka nelielā nesakritība attiecībā uz PA izpildi radās dēļ nepilnībām, kas 
saistītas ar: 
a) lielapjoma IT sistēmām (SIS II, VIS);
b) nelielu labas kvalitātes projektu skaitu tādās īpašās programmās kā civiltiesības, 
krimināltiesības, terorisma novēršana, gatavība teroristu uzbrukumiem un to seku 
pārvarēšana un noziedzības novēršana un apkarošana, un c) problēmām aģentūru 
līmenī.

Uzstājās vairāki deputāti: Simon Busuttil (PPE), Marie-Christine Vergiat (GUE), 
Sophia in 't Veld (ALDE), Krisztina Morvai (NI) vēlējās noskaidrot precīzu apjoma 
izlietojumu Ārējo robežu fondā, Atgriešanās fondā, Eiropas Bēgļu fondā un Eiropas 
Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondā un iemeslus zemas kvalitātes projektu 
esamībai Komisijas minētajās īpašajās programmās un izlietojuma apjomu Frontex
aģentūrā.
Komisijas pārstāve sniedza atbildes un attiecībā uz vienu īpašu punktu (izvietošana) 
tika ierosināts sniegt rakstisku atbildi.

Kopīgās debates par Frontex

4. FRONTEX — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas 
Savienības dalībvalstu ārējām robežām
LIBE/7/01896

 Frontex izpilddirektora Ilkka Laitinen uzstāšanās par 2010. gada darba programmu 
un ar to saistītajiem aspektiem

5. Priekšizpēte par Frontex aģentūras specializēto nodaļu izveidi

Frontex izpilddirektors Ilkka Laitinen iepazīstināja ar 2010. gada darba programmu.

Uzstājās šādi deputāti: 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/ALE), Salvatore Iacolino (PPE), Ioan Enciu (S&D), 
Rui Tavares (GUE), Rosario Crocetta (S&D), Marie-Christine Vergiat (GUE).
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6. Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko papildina Šengenas Robežu kodeksu 
attiecībā uz jūras ārējo robežu uzraudzību saistībā ar operatīvo sadarbību, kuru 
koordinē Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie ārējām robežām
COM(2009)0658

Uzstājās Padomes un Komisijas pārstāvji.

Diskusijā piedalījās šādi deputāti: Simon Busuttil (PPE), Hélène Flautre
(VERTS/ALE), Claude Moraes (S&D), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE).

Uzstājās Frontex izpilddirektors Ilkka Laitinen un Juridiskā dienesta pārstāvis izteica 
savu viedokli par šo tematu, īpaši par to, ka ES acquis izveidotā komitoloģijas 
procedūra būs piemērojama arī turpmāk.Attiecībā uz pasākuma mērķi (īpaši tā saistošo 
raksturu dalībvalstīm un „vadlīniju” juridiskās sekas) būs vajadzīga īpaša analīze, un 
pieprasījumu iesniegs LIBE komitejas priekšsēdētājs.

7. Šveices un Lihtenšteinas dalība Frontex aģentūrā

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

Referents: Philip Claeys (NI)
Atbildīgā 
komiteja:

LIBE —

Atzinumi: AFET —lēmums: atzinumu nesniegt

 Viedokļu apmaiņa

Šo darba kārtības punktu atcēla, jo Komisija nav saņēmusi gaidīto papildu informāciju 
par šo jautājumu.

Balsojums par 8.–13. punktu

8. 2008. gada budžeta izpildes apstiprināšana: EK vispārējais budžets, III iedaļa —
Komisija
LIBE/7/00561

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

Atzinuma 
sagatavotājs:

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

Atbildīgā komiteja:CONT — Bogusław Liberadzki (S&D)

 Atzinuma projekta pieņemšana

Atzinuma projektu pieņēma vienprātīgi, 36 deputātiem balsojot „par”, nevienam 
deputātam nebalsojot „pret” un nevienam deputātam neatturoties.

9. 2008. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un 
narkomānijas uzraudzības centrs
LIBE/7/01092

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

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

Atbildīgā 
komiteja:

CONT — Véronique Mathieu (PPE)

 Atzinuma projekta pieņemšana

Atzinuma projektu pieņēma vienprātīgi, 36 deputātiem balsojot „par”, nevienam 
deputātam nebalsojot „pret” un nevienam deputātam neatturoties.

10. 2008. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību 
aģentūra
LIBE/7/01094

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

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

Atbildīgā 
komiteja:

CONT — Véronique Mathieu (PPE)

 Atzinuma projekta pieņemšana

Atzinuma projektu pieņēma vienprātīgi, 36 deputātiem balsojot „par”, nevienam 
deputātam nebalsojot „pret” un nevienam deputātam neatturoties.

11. 2008. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eurojust
LIBE/7/01107

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

Atzinuma 
sagatavotājs:

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

Atbildīgā 
komiteja:

CONT — Véronique Mathieu (PPE)

 Atzinuma projekta pieņemšana

Atzinuma projektu pieņēma vienprātīgi, 36 deputātiem balsojot „par”, nevienam 
deputātam nebalsojot „pret” un nevienam deputātam neatturoties.

12. 2008. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija
LIBE/7/01126

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

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

Atbildīgā 
komiteja:

CONT — Véronique Mathieu (PPE)

 Atzinuma projekta pieņemšana

Atzinuma projektu pieņēma vienprātīgi, 36 deputātiem balsojot „par”, nevienam 
deputātam nebalsojot „pret” un nevienam deputātam neatturoties.
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13. 2008. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās 
sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 
(FRONTEX)
LIBE/7/01132

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

Atzinuma 
sagatavotājs:

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

Atbildīgā 
komiteja:

CONT — Véronique Mathieu (PPE)

 Atzinuma projekta pieņemšana

Atzinuma projektu pieņēma vienprātīgi, 36 deputātiem balsojot „par”, nevienam 
deputātam nebalsojot „pret” un nevienam deputātam neatturoties.

13.a Ziņojumu projekti par ilgtermiņa vīzām — jaunākā informācija par procedūru

Referents Carlos Coelho sniedza informāciju par šo punktu saistībā ar diviem viņa 
ziņojumu projektiem. Ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā abi ziņojumi ir pakļauti 
vienādai procedūrai (koplēmuma procedūra). Tādēļ viņš ierosināja apvienot abus 
ziņojumus par ilgtermiņa vīzām.

Spānijas prezidentūras pārstāvis (Eugenio Burgos Nieto) un Eiropas Komisijas 
pārstāvis (Hendrik Nielsen) paziņoja, ka viņu pārstāvētās iestādes atbalsta ziņojumu 
apvienošanu. Komiteja atbalstīja referenta ieteikumu.Referents paziņoja, ka ziņojumu 
apvienotā versija tiks izplatīta pirms grozījumu iesniegšanas termiņa beigām.

Turpmākās darbības:

 tiks izplatīta divu ziņojumu apvienotā versija;

 grozījumu iesniegšanas termiņš: 2010. gada 18. janvārī plkst. 12.00.

14. Tiesības uz mutisku un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā

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

 Pirmā viedokļu apmaiņa un dalībvalstu direktīvas projekta izskatīšana

Baronese Sarah Ludford (ALDE) un Komisijas priekšlikuma Padomes 
pamatlēmumam par tiesībām uz mutisku un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā, kas 
pašreiz atkārtoti iesniegts kā dalībvalstu iniciatīva Direktīvai par tiesībām uz mutisku 
un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā, sagatavotājs iepazīstināja ar pašreizējo 
situāciju un paziņoja, ka uz nākamo plenārsēdi iesniegtie mutiskie jautājumi ir 
apstiprināti un uzsvēra, ka Padome uzsāka tiesību aktu virzību tikai attiecībā uz 
iniciatīvu direktīvai un nevis ar to saistīto rezolūciju. Šajā sakarā atzinuma 
sagatavotājs paziņoja, ka tiks prasīts Juridiskā dienesta atzinums. 

Spānijas prezidentūras pārstāve (L. Aguilera Ruiz) iepazīstināja ar iniciatīvu direktīvai 
un Eiropas Komisijas pārstāvis (C. Morgan) izteica savu viedokli. 

Uzstājās Carmen Romero López (S&D). Juridiskā dienesta pārstāvis paziņoja, ka par 
atzinuma sagatavotāja izteiktajām bažām tiks sniegta rakstiska atbilde.
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Turpmākās darbības:

 drīzumā tiks uzsākta parastā likumdošanas procedūra

15. Īpaši ierobežojoši pasākumi, kas vērsti pret konkrētām personām un 
organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban
LIBE/7/00294
* 2009/0055(CNS) COM(2009)0187 – C7-0011/2009
Referente: Emine Bozkurt (S&D)
Atbildīgā 
komiteja:

LIBE —

Atzinumi: AFET —lēmums: atzinumu nesniegt
JURI (AL) 
—

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

 Debates komitejā par prasību Eiropas Kopienu Tiesai atcelt 2009. gada 
22. decembra Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2009 (saglabājot tās ietekmi)

Atzinuma sagatavotāja Emine Bozkurt (S&D) sniedza pārskatu par EP jau veiktajiem 
pasākumiem: prasība Juridiskajai komitejai un EP Juridiskajam dienestam noskaidrot 
šāda priekšlikuma juridisko pamatu saskaņā ar Lisabonas līgumu, EP 16. decembra 
rezolūciju, kurā atbalstīts viedoklis, ka grozījums Regulā (EK) Nr. 881/2002, ar kuru 
paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un 
organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, bija 
jāpamato uz LESD 75. pantu un nevis LESD 215. panta 2. punktu, kā atzina Padomes 
prezidentūras un Komisijas pārstāvji.

Neskatoties uz EP paustajām šaubām, 2009. gada 22. decembrī ar Padomes Regulu 
(ES) Nr. 1286/2009 tika pieņemts iepriekš minētās direktīvas grozījums, pamatojoties 
uz LESD 215. panta 2. punktu. 

Šajā sakarā referente norādīja, ka ir paredzēts ierosināt lietu Eiropas Kopienu tiesā, 
pamatojoties uz LESD 263. pantu (likumības pārbaude), vienlaikus saglabājot tiesību 
akta ietekmi, līdz tas tiks aizstāts ar jaunu tiesību aktu, un ka LIBE komitejai būtu 
jāatbalsta iespējamais Juridiskās komitejas lēmums, kurā ieteikts iesniegt prasību 
Kopienu tiesā. 

LIBE komitejas locekļi nolēma atbalstīt šādu lēmumu un nolēma ieteikt JURI 
komitejai ierosināt lietu Eiropas Kopienu Tiesā (pat saglabājot tā ietekmi).

16. Vienota pieteikšanās procedūra uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanai

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

 Pašreizējā situācija izstrādes jomā Padomē

Priekšsēdētājs aicināja uzstāties Spānijas prezidentūras pārstāvi (V. Dueñas Jiménez), 
kurš sniedza īsu kopsavilkumu par šīs direktīvas virzību konsultāciju procedūrā 
iepriekšējo prezidentūru laikā. Spānijas prezidentūras pārstāvis paziņoja par Spānijas 
vēlmi mēģināt panākt vienošanos par šo lietu, cieši sadarbojoties ar Eiropas 
Parlamentu. Eiropas Komisijas pārstāvis (D. Schmitt) uzstājās, lai precizētu dažus 
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jautājumus, kas attiecas uz direktīvas piemērošanas jomu, un atkārtoti apstiprināja tās 
vēlmi panākt progresu šajā jautājumā, cieši sadarbojoties ar citām iestādēm.

17. Starptautiskie nolīgumi (ES un ASV PDR (pasažieru datu reģistrs), ES un ASV 
TFTS (lidojumu telekomunikāciju zemes sistēma), ...)

 Pirmā viedokļu apmaiņa
Tā kā nebija oficiālu tekstu (joprojām tiek tulkoti Komisijas dienestos), šo darba 
kārtības punktu pārcēla uz nākošo LIBE komitejas sanāksmi.

18. Citi jautājumi

Šajā darba kārtības punktā nekas netika apspriests.

19. Nākamās sanāksmes datums

Paziņoja par šādām sanāksmēm: 
 2010. gada 26. janvārī plkst. 9.00 – 12.30 (Briselē)
 2010. gada 26. janvārī plkst. 9.00 – 12.30 un plkst. 15.00 – 18.30 (Briselē)
 2010. gada 27. janvārī plkst. 9.00 – 12.30 (Briselē)

Sanāksme tiek slēgta plkst. 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 
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