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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 11 stycznia 2010 r., w godz. 15.00–18.30

BRUKSELA

Sophia in 't Veld (wiceprzewodnicząca) otworzyła posiedzenie w poniedziałek 11 stycznia 
2010 r. o godz. 15.11 i przewodniczyła obradom do godz. 16.40, natomiast w godz. 16.40–
18.00 obradom przewodniczył Salvatore Iacolino.

1. Przyjęcie porządku dziennego LIBE_OJ (2010)0111v02-00

Porządek dzienny został przyjęty z następującymi zmianami:

– Zakończenie debaty łącznej w sprawie Frontexu (punkty 4, 5 i 6) zostało 
zaplanowane na godz. 16.40;

– Punkt 7 dotyczący „Udziału Szwajcarii i Lichtensteinu w działaniach agencji 
Frontex” został anulowany, ponieważ sprawozdawca nadal czeka na dostarczenie 
przez służby Komisji i Rady istotnych informacji. Na wniosek sprawozdawcy komisji 
opiniodawczej (Carlos Coelho) punkt ten został zastąpiony dwoma wnioskami 
legislacyjnymi w sprawie wiz długoterminowych;

– Punkt 17 dotyczący porozumień międzynarodowych, którymi Parlament Europejski 
powinien się zająć po wejściu w życie traktatu z Lizbony, został przesunięty na 
następne posiedzenie komisji LIBE, ponieważ Parlament Europejski, mimo próśb 
przewodniczącego Buzka i obietnic Rady i Komisji, nie otrzymał jeszcze tekstu 
przedmiotowych porozumień.

2. Komunikaty wiceprzewodniczącej

Zatwierdzono zalecenia koordynatorów w sprawie wyznaczenia następujących 
sprawozdawczyń:
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– Jean Lambert (Greens): Minimalne normy dla kwalifikacji i statusu obywateli 
państw trzecich lub bezpaństwowców jako osób, które potrzebują międzynarodowej 
ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony (przekształcenie);

– Sylvie Guillaume (S&D): Minimalne normy proceduralne przy przyznawaniu i 
wycofywaniu ochrony międzynarodowej, które powinny stosować państwa 
członkowskie (przekształcenie); 

– Véronique Mathieu (PPE): Procedura jednego wniosku o zezwolenie na pobyt i 
pracę.  

3. Przedstawienie przez Komisję Europejską wykonania budżetu na rok 2009  
LIBE/7/01895

Przedstawicielka Komisji, Monique Pariat, zaprezentowała ogólną sytuację w zakresie 
wykonania tytułu 18 – strefa wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (wstępne 
dane). Poziom wykonania okazał się być wyższy w porównaniu do poprzedniego 
roku: 97% – środki na zobowiązania (CA) i 90% – środki na płatności (PA). W 
porównaniu z 2008 r.: 87,51% CA i 80,88% PA.
Zwrócono uwagę na fakt, że drobne rozbieżności w odniesieniu do wdrożenia 
środków na płatności wynikały z następujących kwestii: 
a) obszerne systemy IT (SIS II, VIS); 
b) stosunkowo niewielka ilość dobrej jakości projektów w ramach konkretnych 
programów, takich jak „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” (Civil 
Justice), „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” (Criminal Justice), 
„Prewencja”, „Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi 
rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa” oraz „Zapobieganie i zwalczanie 
przestępczości”; oraz c) problemy na szczeblu agencji.

Głos zabrało kilku członków Komisji: Simon Busuttil (PPE), Marie-Christine Vergiat 
(GUE), Sophia in 't Veld (ALDE) i Krisztina Morvai (NI) zbadali kwestie związane 
m.in. z dokładnym poziomem wdrożenia Funduszu Granic Zewnętrznych, 
Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów oraz Funduszu na Rzecz Integracji 
Obywateli Państw Trzecich, jak również przyczyny złej jakości projektów w ramach 
konkretnych programów wymienionych przez Komisję czy też poziom wdrożenia 
określonych działań na rzecz agencji Frontex.
Przedstawiciel Komisji udzielił odpowiedzi, jak również zaproponowana została 
pisemna odpowiedź na konkretny punkt (przesiedlenie).

Debata łączna na temat agencji Frontex

4. FRONTEX – Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na  
Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej  
LIBE/7/01896

 Przedstawienie harmonogramu prac na rok 2010 i związanych z tym zagadnień 
przez Ilkka LAITINENA, dyrektora wykonawczego agencji Frontex 
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5. Studium wykonalności dotyczące utworzenia wyspecjalizowanych oddziałów 
agencji Frontex

Przedstawienie harmonogramu prac na rok 2010 przez Ilkka LAITINENA, dyrektora 
wykonawczego agencji Frontex. 
Głos zabrali: Stavros Lambrinidis (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 (Greens), Salvatore Iacolino (PPE), Ioan Enciu (S&D), Rui Tavares 
(GUE), Rosario Crocetta (S&D), Marie-Christine Vergiat (GUE).

6. Wniosek dotyczący decyzji Rady uzupełniającej kodeks graniczny Schengen w 
odniesieniu do ochrony granic morskich w kontekście współpracy operacyjnej  
koordynowanej przez Europejską Agencję ds. Zarządzania Współpracą 
Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii 
Europejskiej  
COM(2009)0658

Głos zabrali przedstawiciel Rady i przedstawiciel Komisji. 

W dyskusji uczestniczyli: Simon Busuttil (PPE), Hélène Flautre (Greens), Claude 
Moraes (S&D), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE). 

Głos zabrał dyrektor wykonawczy agencji Frontex Ilkka Laitinen, zaś Wydział 
Prawny wypowiedział się w przedmiotowej kwestii, zwłaszcza w odniesieniu do 
dalszego obowiązywania w ramach dorobku UE ustalonej już procedury komitologii. 
Jeśli zaś chodzi o treść samej inicjatywy (przede wszystkich w odniesieniu do jej 
wiążącego charakteru dla państw członkowskich oraz skutków prawnych 
„Wskazówek”), konieczne będzie przeprowadzenie specjalnej analizy oraz złożenie 
przez przewodniczącego komisji LIBE odnośnego wniosku.

7. Udział Szwajcarii i Lichtensteinu w działaniach agencji Frontex

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

Sprawozdawca: Philip Claeys (NI)
Przedm. właśc.: LIBE –
Opiniodawcza: AFET – Decyzja: bez opinii

 Wymiana poglądów

Niniejszy punkt porządku dziennego został odwołany ze względu na niedostarczenie 
przez Komisję odnośnych informacji uzupełniających.

Głosowanie w sprawie punktów 8–13

8. Absolutorium za rok 2008: Budżet ogólny WE – sekcja III – Komisja
LIBE/7/00561

2009/2068(DEC) SEC(2009)1089[01] – C7-0172/2009
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Sprawozdawca 
komisji 
opiniodawczej:

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

Przedm. właśc.: CONT – Bogusław Liberadzki (S&D)

 Przyjęcie projektu opinii

Projekt opinii został przyjęty jednogłośnie: 36 głosów za, brak głosów przeciw, brak 
głosów wstrzymujących się.

9. Absolutorium za rok 2008: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i 
Narkomanii  
LIBE/7/01092

2009/2114(DEC) SEC(2009)1089[14] – C7-0185/2009
Sprawozdawca 
komisji 
opiniodawczej:

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

Przedm. właśc.: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Przyjęcie projektu opinii

Projekt opinii został przyjęty jednogłośnie: 36 głosów za, brak głosów przeciw, brak 
głosów wstrzymujących się.

10. Absolutorium za rok 2008: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej  
LIBE/7/01094

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

Sprawozdawca 
komisji 
opiniodawczej:

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

Przedm. właśc.: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Przyjęcie projektu opinii

Projekt opinii został przyjęty jednogłośnie: 36 głosów za, brak głosów przeciw, brak 
głosów wstrzymujących się.

11. Absolutorium za rok 2008: Eurojust
LIBE/7/01107

2009/2119(DEC) SEC(2009)1089[19] – C7-0190/2009
Sprawozdawca 
komisji 
opiniodawczej:

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

Przedm. właśc.: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Przyjęcie projektu opinii

Projekt opinii został przyjęty jednogłośnie: 36 głosów za, brak głosów przeciw, brak 
głosów wstrzymujących się.
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12. Absolutorium za rok 2008: Europejskie Kolegium Policyjne 
LIBE/7/01126

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

Sprawozdawca 
komisji 
opiniodawczej:

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

Przedm. właśc.: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Przyjęcie projektu opinii

Projekt opinii został przyjęty jednogłośnie: 36 głosów za, brak głosów przeciw, brak 
głosów wstrzymujących się.

13. Absolutorium za rok 2008: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą 
Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii 
Europejskiej (FRONTEX)  
LIBE/7/01132

2009/2128(DEC) SEC(2009)1089[28] – C7-0199/2009
Sprawozdawca 
komisji 
opiniodawczej:

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

Przedm. właśc.: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Przyjęcie projektu opinii

Projekt opinii został przyjęty jednogłośnie: 36 głosów za, brak głosów przeciw, brak 
głosów wstrzymujących się.

13a. Projekty sprawozdań w sprawie wiz długoterminowych: aktualizacja procedury

Sprawozdawca Carlos Coelho przedstawił punkt odnoszący się do jego dwóch 
projektów sprawozdań. Po wejściu w życie traktatu z Lizbony oba sprawozdania 
podlegają tej samej procedurze, tj. procedurze współdecydowania. W związku z tym 
Carlos Coelho zaproponował połączenie dwóch sprawozdań w sprawie wiz 
długoterminowych. 

Przedstawiciel prezydencji hiszpańskiej (Eugenio Burgos Nieto) oraz przedstawiciel 
Komisji Europejskiej (Hendrik Nielsen) oświadczyli, że reprezentowane przez nich 
instytucje zgodziłyby się na połączenie tych dwóch sprawozdań. Komisja przyjęła 
propozycję sprawozdawcy. Sprawozdawca poinformował, że wspólna wersja 
sprawozdania zostałaby udostępniona przed upływem terminu składania poprawek.

Dalsze działania:

 udostępnienie wspólnej wersji obydwóch sprawozdań

 termin składania poprawek: 18 stycznia 2010 r., godz. 12.00

14. Prawo do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym  

* 2009/0101(CNS) COM(2009)0338 - C7-0133/2009
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 Pierwsza wymiana poglądów i rozpatrzenie projektu dyrektywy państw 
członkowskich  

Baronessa Sarah Ludford (ALDE), sprawozdawczyni komisji opiniodawczej w 
sprawie wniosku Komisji dotyczącego ramowej decyzji Rady w sprawie prawa do 
tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym, obecnie 
nazywnego inicjatywą państw członkowskich w sprawie dyrektywy dotyczącej prawa 
do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym, 
przedstawiła stan prowadzonych prac, oświadczając jednocześnie, że pytania ustne 
zaplanowane na kolejną częściową sesję plenarną zostały zatwierdzone. Ponadto 
Baronessa Sarah Ludford podkreśliła również, że Rada rozpoczęła prace legislacyjne 
jedynie w kontekście przedmiotowej inicjatywy w sprawie dyrektywy, a nie związanej 
z nią rezolucji. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej zapowiedziała, że o wydanie 
opinii poproszone zostaną służby prawne. 

Przedstawiciel prezydencji hiszpańskiej (L. Aguilera Ruiz) przedstawił inicjatywę w 
sprawie dyrektywy, zaś przedstawiciel Komisji Europejskiej  (C. Morgan) 
zaprezentował stanowisko Komisji Europejskiej. 

Głos zabrała Carmen Romero López (S&D). Służby prawne oświadczyły, że na 
pytanie skierowane przez sprawozdawczynię komisji opiniodawczej udzielą 
odpowiedzi pisemnej.

Dalsze działania:

 Zwykła procedura prawodawcza ma się rozpocząć wkrótce

15. Szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i 
podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami 
LIBE/7/00294
* 2009/0055(CNS) COM(2009)0187 – C7-0011/2009

Sprawozdawczyni:Emine Bozkurt (S&D)
Przedm. właśc.: LIBE –
Opiniodawcze: AFET – Decyzja: bez opinii

JURI (AL) 
–

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

 Debata w komisji na temat złożonego do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości wniosku w sprawie unieważnienia rozporządzenia Rady (UE) nr 
1286/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. (przy jednoczesnym zachowaniu skutków)

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej, Emine Bozkurt (S&D), zaprezentowała 
przegląd środków podjętych przez PE: wezwanie komisji JURI oraz Wydziału 
Prawnego PE do sprawdzenia podstawy prawnej tego typu propozycji zgodnie z 
traktatem z Lizbony; rezolucja PE z dnia 16 grudnia zakładająca, że zmiana 
rozporządzenia (WE) nr 881/2002 nakładającego określone środki skierowane 
przeciwko konkretnym osobom i jednostkom, które są związane z Osamą bin 
Ladenem, siecią Al-Qaida oraz talibami powinna podlegać art. 75 Traktatu o 
funkcjonowaniu UE, a nie art. 215 ust. 2 tegoż Traktatu, jak utrzymują prezydencja 
Rady i przedstawiciele Komisji.
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Pomimo wątpliwości przedstawionych przez PE przedmiotowa poprawka wyżej 
wymienionego rozporządzenia została przyjęta na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 
1286/2009 oraz na podstawie art. 215 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu UE dnia 22 
grudnia 2009 r. 

Sprawozdawca podkreślił w tym kontekście, że możliwe byłoby wniesienie sprawy do 
Trybunału Sprawiedliwości zgodnie z art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu UE 
(przegląd zgodności z prawem) przy jednoczesnym zachowaniu skutków tego aktu do 
czasu jego zastąpienia, jak również, że komisja LIBE powinna poprzeć ewentualną 
decyzję komisji JURI zalecającą wniesienie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości. 

Członkowie komisji LIBE zgodzili się na poparcie tego typu decyzji , jak również 
zdecydowano się na zaproponowanie komisji JURI, aby zaleciła wniesienie 
przedmiotowej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości (nawet przy zachowaniu 
odnośnych skutków).

16. Procedura jednego wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę 

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

 Postęp prac w Radzie

Głos zabrał przedstawiciel prezydencji hiszpańskiej (V. Dueñas Jiménez), który 
przedstawił krótkie podsumowanie, co się stało z przedmiotową dyrektywą w ramach 
procedury konsultacyjnej podczas ostatnich prezydencji. Przedstawiciel prezydencji 
hiszpańskiej wyraził życzenie Hiszpanii dotyczące podjęcia prób osiągnięcia 
porozumienia w danej sprawie w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim. Głos 
zabrał przedstawiciel Komisji Europejskiej (D. Schmitt), który wyjaśnił kilka kwestii 
związanych z zakresem przedmiotowej dyrektywy oraz potwierdził chęć podjęcia 
dalszych działań w ścisłej współpracy z innymi instytucjami.

17. Porozumienia międzynarodowe (UE-USA w sprawie danych PNR, UE-USA w 
sprawie programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów 
(TFTP), …)  

 Pierwsza wymiana poglądów
Wobec braku oficjalnych tekstów (służby Komisji nadal zajmują się ich 
tłumaczeniem) niniejszy punkt porządku dziennego został przesunięty na następne 
posiedzenie komisji LIBE.

18. Sprawy różne

Niniejszy punkt porządku dziennego nie zawiera żadnych spraw do rozpatrzenia.

19. Termin następnego posiedzenia

Ogłoszono następujące terminy posiedzeń: 
 26 stycznia 2010 r., w godz. 9.00–12.30 (Bruksela)
 26 stycznia 2010 r., w godz. 9.00–12.30 i 15.00–18.30 (Bruksela)
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 27 stycznia 2010 r., w godz. 9.00–12.30 (Bruksela)

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 18.05.
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