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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

LIBE_PV(2010)0111_1

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 11 ianuarie 2010, 15.00 - 18.30

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă luni, 11 ianuarie 2010, la ora 15.11, fiind prezidată de Sophia in 't 
Veld (vicepreşedintă) până la ora 16.40, şi de Salvatore Iacolino, de la 16.40 la 18.00.

1. Adoptarea ordinii de zi LIBE_OJ (2010)0111v02-00

Ordinea de zi a fost adoptată cu următoarele modificări:

- Dezbaterea în comun privind Frontex (punctele 4, 5 şi 6) se va încheia la ora 16.40;

- Punctul 7 privind „Participarea Elveţiei şi a Liechtensteinului la activităţile Frontex” 
a fost anulat, întrucât raportorul nu a primit încă informaţiile relevante din partea 
serviciilor Comisiei şi ale Consiliului. La iniţiativa raportorului pentru aviz (dl 
Coelho), acest punct a fost înlocuit cu două propuneri legislative privind „vizele de 
lungă şedere”;

- Punctul 17 referitor la acordurile internaţionale, care ar trebui transmise
Parlamentului European după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, a fost 
amânat pentru următoarea reuniune LIBE deoarece Parlamentul European nu a primit 
încă textul acordurilor, contrar solicitărilor Preşedintelui Buzek şi angajamentelor 
asumate de Consiliu şi Comisie.

2. Comunicări ale preşedintei

S-a comunicat aprobarea recomandărilor coordonatorilor de a numi următorii 
raportori:

- Dna Lambert (Grupul Verzilor): Standardele minime cu privire la condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea 
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beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de 
protecţie internaţională, şi privind conţinutul protecţiei acordate (reformare);

- Dna Guillaume (S&D): Standardele minime cu privire la procedurile din statele 
membre de acordare şi retragere a protecţiei internaţionale (reformare);

- Dna Mathieu (PPE): Procedura unică pentru solicitarea permisului de şedere şi de 
muncă.

3. Prezentare de către Comisie cu privire la execuţia bugetului aferent exerciţiului 
financiar 2009
LIBE/7/01895

Reprezentanta Comisiei, dna M. Pariat a făcut o prezentare de ansamblu a execuţiei 
titlului 18, Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (cifre provizorii). Nivelul execuţiei 
s-a dovedit a fi mai bun decât în anul anterior: 97 % în ceea ce priveşte creditele de 
angajament (CA) şi 90 % pentru creditele de plată (CP), faţă de 87,51 % (CA) şi 
80,88 % (CP) în 2008.
S-a precizat faptul că uşoara discrepanţă legată de execuţia în ceea ce priveşte CP a 
fost cauzată de unele deficienţe legate de:
a) sistemele informatice de mari dimensiuni (SIS II, VIS);
b) în cazul programelor specifice precum Justiţia civilă, Justiţia penală, Prevenirea, 
Pregătirea şi gestionarea consecinţelor terorismului şi Prevenirea şi combaterea 
criminalităţii, numărul proiectelor de calitate a fost destul de scăzut; şi
c) problemele întâmpinate la nivelul agenţiilor.

Au luat cuvântul mai mulţi deputaţi: Simon Busuttil (PPE), Marie-Christine Vergiat 
(GUE), Sophia in 't Veld (ALDE), Krisztina Morvai (NI), adresând întrebări legate de 
chestiuni precum nivelul exact al execuţiei Fondului pentru frontierele externe, al 
Fondului de returnare, al Fondului european pentru refugiaţi şi al Fondului european 
pentru integrarea resortisanţilor ţărilor terţe şi dorind să ştie motivele calităţii scăzute a 
proiectelor din cadrul programelor specifice menţionate de Comisie sau nivelul 
execuţiei în cazul agenţiei Frontex.
Reprezentanta Comisiei a oferit răspunsuri, iar asupra unui punct specific (relocarea) a 
fost propus un răspuns scris.

Dezbatere în comun privind Frontex

4. FRONTEX - Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operaţionale la 
Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene
LIBE/7/01896

 Prezentarea programului de lucru pentru 2010 şi a aspectelor conexe, de către dl 
Ilkka Laitinen, director executiv al Frontex

5. Studiu privind fezabilitatea înfiinţării de secţii specializate ale agenţiei Frontex

Ilkka Laitinen, director executiv al Frontex, a prezentat programul de lucru pentru 
2010.

Au luat cuvântul următorii deputaţi: Stavros Lambrinidis (S&D), Sarah Ludford 
(ALDE), Claude Moraes (S&D) Franziska Keller (Verts), Philip Claeys (NI), Jeanine 
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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. Propunere de decizie a Consiliului de completare a Codului frontierelor 
Schengen, cu dispoziţii referitoare la supravegherea frontierelor externe 
maritime în contextul cooperării operative coordonate de Agenţia Europeană 
pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe
COM(2009)0658

Au luat cuvântul reprezentantul Consiliului şi al Comisiei.

Au participat la discuţie următorii deputaţi: Simon Busuttil (PPE), Hélène Flautre 
(Verts), Claude Moraes (S&D) şi Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE).

A luat cuvântul Ilkka Laitinen, director executiv al Frontex, iar Serviciul juridic şi-a 
exprimat opinia pe această temă, în special în măsura în care procedura de comitologie 
instituită deja în acquis-ul UE va continua să fie aplicabilă. Cât priveşte conţinutul 
măsurii înseşi (în special caracterul obligatoriu pentru statele membre şi impactul 
juridic al „Orientărilor”), va fi necesară o analiză specifică şi va fi prezentată o cerere 
de către preşedintele Comisiei LIBE.

7. Participarea Elveţiei şi a Liechtensteinului la activităţile Frontex

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

Raportor: Philip Claeys (NI)
Fond: LIBE –
Avize: AFET – Decizie: fără aviz

 Schimb de opinii

Acest punct al ordinii de zi a fost anulat în aşteptarea unor informaţii suplimentare pe 
această temă din partea Comisiei.

Punctele 8-13 - vot

8. Descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al CE aferent 
exerciţiului financiar 2008, secţiunea III - Comisia
LIBE/7/00561

2009/2068(DEC) SEC(2009)1089[01] – C7-0172/2009
Raportor pentru 
aviz:

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

Fond: CONT – Bogusław Liberadzki (S&D)

 Adoptarea proiectului de aviz

Proiectul de aviz a fost adoptat în unanimitate, cu 36 de voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 
abţineri.
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9. Descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Observatorului European 
pentru Droguri şi Toxicomanie aferent exerciţiului financiar 2008
LIBE/7/01092

2009/2114(DEC) SEC(2009)1089[14] – C7-0185/2009
Raportor pentru 
aviz:

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

Fond: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Adoptarea proiectului de aviz

Proiectul de aviz a fost adoptat în unanimitate, cu 36 de voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 
abţineri.

10. Descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008
LIBE/7/01094

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

Raportor pentru 
aviz:

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

Fond: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Adoptarea proiectului de aviz

Proiectul de aviz a fost adoptat în unanimitate, cu 36 de voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 
abţineri.

11. Descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Eurojust aferent exerciţiului 
financiar 2008
LIBE/7/01107

2009/2119(DEC) SEC(2009)1089[19] – C7-0190/2009
Raportor pentru 
aviz:

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

Fond: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Adoptarea proiectului de aviz

Proiectul de aviz a fost adoptat în unanimitate, cu 36 de voturi, pentru, 0 împotrivă şi 0 
abţineri.

12. Descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Colegiului European de 
Poliţie aferent exerciţiului financiar 2008
LIBE/7/01126

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

Raportor pentru 
aviz:

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

Fond: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Adoptarea proiectului de aviz

Proiectul de aviz a fost adoptat în unanimitate, cu 36 de voturi, pentru, 0 împotrivă şi 0 
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abţineri.

13. Descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru 
Gestionarea Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe ale Statelor Membre 
ale Uniunii Europene (FRONTEX) aferent exerciţiului financiar 2008
LIBE/7/01132

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

Raportor pentru 
aviz:

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

Fond: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Adoptarea proiectului de aviz

Proiectul de aviz a fost adoptat în unanimitate, cu 36 de voturi, pentru, 0 împotrivă şi 0 
abţineri.

13a. Proiecte de rapoarte privind vizele de lungă şedere: actualizarea procedurii

Raportorul Carlos Coelho a introdus punctul referitor la cele două proiecte de rapoarte 
ale sale. În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, ambele rapoarte intră 
sub incidenţa aceleiaşi proceduri (de codecizie). Prin urmare, acesta a sugerat 
fuzionarea celor două rapoarte referitoare la vizele de lungă şedere.

Reprezentanţii Preşedinţiei spaniole (Eugenio Burgos Nieto) şi ai Comisiei Europene 
(Hendrik Nielsen) au afirmat că instituţiile acestora vor aproba această fuziune. 
Comisia a aprobat sugestia raportorului. Raportorul a anunţat că va fi distribuită o 
versiune a rapoartelor fuzionate înaintea expirării termenului de depunere a 
amendamentelor.

Etape următoare:

 distribuirea versiunii fuzionate a celor două rapoarte

 termen de depunere a amendamentelor: 18 ianuarie 2010, 12.00.

14. Dreptul la interpretare şi traducere în procesele penale

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

 Primul schimb de opinii şi examinarea proiectului de directivă a statelor membre

Baroneasa Sarah Ludford (ALDE), raportoare pentru aviz pentru propunerea Comisiei 
de directivă-cadru a Consiliului privind dreptul la interpretare şi traducere în procesele 
penale, prezentată acum din nou ca iniţiativă a statelor membre de adoptare a unei 
directive privind dreptul la interpretare şi traducere în procesele penale, a expus starea 
de fapt, anunţând că întrebările cu solicitare de răspuns oral depuse pentru următoarea 
perioadă de sesiune au fost confirmate şi subliniind că procesul legislativ lansat de 
Consiliu se referă doar la iniţiativa de directivă, şi nu la rezoluţia asociată acesteia. În 
această privinţă, raportoarea pentru aviz a anunţat că se va solicita avizul Serviciului 
juridic.

Reprezentantul Preşedinţiei spaniole (L. Aguilera Ruiz) a prezentat iniţiativa de 
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directivă, iar Comisia Europeană (C. Morgan) şi-a exprimat punctul de vedere.

A luat cuvântul Carmen Romero López (S&D). Serviciul juridic a precizat că va 
răspunde în scris la preocupările exprimate de raportoarea pentru aviz.

Etape următoare:

 Procedura legislativă ordinară va începe în curând

15. Măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au 
legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii
LIBE/7/00294
* 2009/0055(CNS) COM(2009)0187 – C7-0011/2009

Raportoare: Emine Bozkurt (S&D)
Fond: LIBE –
Avize: AFET – Decizie: fără aviz

JURI (AL) 
–

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

 Dezbatere în comisie privind solicitarea adresată Curţii Europene de Justiţie de 
anulare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2009 al Consiliului din 22 decembrie 
2009 (cu păstrarea efectelor)

Raportoarea pentru aviz, Emine Bozkurt (S&D), a făcut o prezentare a măsurilor 
întreprinse deja de PE: solicitarea adresată Comisiei pentru afaceri juridice şi 
Serviciului juridic al PE pentru informaţii referitoare la temeiul juridic al unei astfel de 
propuneri în temeiul Tratatului de la Lisabona, rezoluţia PE din 16 decembrie care 
susţine ideea conform căreia modificarea Regulamentului (CE) nr. 881/2002 de 
instituire a anumitor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi 
entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Quaida şi cu talibanii 
trebuia să se bazeze pe articolul 75 din TFUE, şi nu pe articolul 215 alineatul (2) din 
TFUE, aşa cum susţin reprezentanţii Preşedinţiei şi ai Comisiei.

În pofida îndoielilor exprimate de PE, modificarea regulamentului sus-menţionat a fost 
adoptată la 22 decembrie 2009 prin Regulamentul (UE) nr. 1286/2009 al Consiliului,
pe baza articolului 215 alineatul (2) din TFUE.

În acest context, raportoarea a subliniat faptul că ar putea fi avută în vedere sesizarea 
Curţii de Justiţie pe baza articolului 263 din TFUE (controlul legalităţii), cu păstrarea 
efectelor actului până la înlocuirea acestuia. şi că Comisia LIBE ar trebui să sprijine o 
eventuală decizie a Comisiei pentru afaceri juridice prin care se recomandă sesizarea 
Curţii de Justiţie.

Membrii LIBE au convenit să sprijine această decizie şi s-a hotărât să se propună 
Comisiei JURI să recomande sesizarea Curţii de Justiţie (chiar şi cu păstrarea efectelor 
actului).

16. Procedura unică pentru solicitarea permisului de şedere şi de muncă

* 2007/0229(CNS) COM(2007)0638 – C6-0470/2007
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 Stadiul lucrărilor în cadrul Consiliu

Preşedinta a dat cuvântul Preşedinţiei spaniole (V. Dueñas Jiménez), care a sintetizat 
evoluţia acestei directive în cadrul procedurii de consultare în cursul ultimelor 
preşedinţii. Reprezentantul Preşedinţiei spaniole a declarat intenţia Spaniei de a ajunge 
la un acord pe marginea acestui dosar, în strânsă cooperare cu Parlamentul European. 
Comisia Europeană (D. Schmitt) a intervenit pentru a clarifica unele chestiuni legate 
de domeniul de aplicare a directivei şi şi-a reafirmat intenţia de a face progrese în 
această chestiune, în strânsă cooperare cu celelalte instituţii.

17. Acorduri internaţionale [acordul UE-SUA privind evidenţa călătorilor (PNR), 
acordul UE-SUA privind urmărirea finanţărilor în scopuri teroriste („TFTP”) 
etc.]

 Primul schimb de opinii
În absenţa textelor oficiale (întrucât traducerea textelor este încă în curs de efectuare 
de către serviciile Comisiei), acest punct al ordinii de zi a fost amânat pentru 
următoarea reuniune a Comisiei LIBE.

18. Chestiuni diverse

Niciuna.

19. Data următoarei reuniuni

Au fost anunţate următoarele reuniuni:
 26 ianuarie 2010, 9.00 - 12.30 (Bruxelles)
 26 ianuarie 2010, 9.00 - 12.00 şi 15.00 - 18.30 (Bruxelles)
 27 ianuarie 2010, 9.00 - 12.30 (Bruxelles)

Reuniunea a fost închisă la ora 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/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
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