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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

LIBE_PV(2010)0111_1

ZÁPISNICA
zo schôdze, ktorá sa konala 11. januára 2010 od 15.00 h do 18.30 h

v BRUSELI

Schôdza sa začala v pondelok 11. januára 2010 o 15.11 h. Predsedala jej podpredsedníčka 
Sophia in 't Veld do 16.40 h, potom Salvatore Iacolino od 16.40 h do 18.00 h.

1. Prijatie programu schôdze LIBE_OJ (2010)0111v02-00

Program schôdze bol prijatý s týmito zmenami:

– spoločná rozprava o agentúre Frontex (body 4, 5 a 6) sa skončí o 16.40 h;

– bod 7 o účasti Švajčiarska a Lichtenštajnska na činnosti Frontexu bol zrušený, keďže 
spravodajca stále nedostal príslušné informácie od útvarov Komisie a Rady; na podnet 
spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko (pán Coelho) sa tento bod nahradil 
dvoma legislatívnymi návrhmi zaoberajúcimi sa dlhodobými vízami;

– bod 17 týkajúci sa medzinárodných dohôd, ktoré mal Európsky parlament 
preskúmať po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, sa preložil na ďalšiu 
schôdzu výboru LIBE, lebo Európsky parlament zatiaľ nedostal text dohôd, v rozpore 
s tým, čo požadoval predseda Buzek a čo prisľúbili Rada a Komisia.

2. Oznámenia predsedu

Bolo oznámené schválenie odporúčaní koordinátorov vymenovať týchto
spravodajcov:

– pani Lambert (Verts): Minimálne ustanovenia pre oprávnenie a postavenie štátnych 
príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako osôb pod 
medzinárodnou ochranou a obsah poskytovanej ochrany (prepracované znenie);
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– pani Guillaume (S&D): Minimálne štandardy pre konanie v členských štátoch 
o priznávaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (prepracované znenie);

– pani Mathieu (PPE): Zjednotený postup vybavovania žiadostí o jednotné povolenie 
na pobyt a prácu.

3. Prezentácia Komisie o plnení rozpočtu na rok 2009
LIBE/7/01895

Zástupkyňa Komisie pani M. Pariat poskytla celkový prehľad o vykonávaní hlavy 18, 
Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (predbežné údaje). Miera plnenia sa 
ukázala byť lepšia než v predošlom roku, pričom dosiahla 97 % v prípade viazaných 
rozpočtových prostriedkov a 90 % v prípade výdavkových rozpočtových prostriedkov 
v porovnaní s 87,51 %, resp. 80,88 % v roku 2008.
Zdôraznilo sa, že mierny rozdiel, čo sa týka plnenia výdavkových rozpočtových 
prostriedkov, bol spôsobený týmito nedostatkami:
a) rozsiahlymi systémami IT (SIS II, VIS);
b) nízkym počtom kvalitných projektov v prípade osobitných programov, ako sú 
civilné súdnictvo, trestné súdnictvo, prevencia, pripravenosť a riadenie následkov 
terorizmu a predchádzanie a boj proti trestnej činnosti, a
c) problémami na úrovni agentúr.

Slova sa ujali viacerí poslanci: Simon Busuttil (PPE), Marie-Christine Vergiat (GUE), 
Sophia in 't Veld (ALDE), Krisztina Morvai (NI) sa zaujímali o otázky, ako je presná 
miera plnenia v prípade Fondu pre vonkajšie hranice, Európskeho fondu pre návrat, 
Európskeho fondu pre utečencov a Fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích 
krajín alebo dôvody nízkej kvality projektov v osobitných programoch uvedených 
Komisiou alebo miera plnenia v prípade agentúry Frontex.
Zástupkyňa Komisie poskytla základnú odpoveď a k jednému konkrétnemu bodu 
(presídľovanie) bola navrhnutá písomná odpoveď.

Spoločná rozprava o agentúre Frontex

4. FRONTEX – Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na 
vonkajších hraniciach členských štátov EÚ
LIBE/7/01896

 prezentácia pracovného programu na rok 2010 a súvisiacich aspektov – pán Ilkka 
Laitinen, výkonný riaditeľ agentúry Frontex

5. Štúdia uskutočniteľnosti týkajúca sa zriadenia špecializovaných pobočiek 
agentúry Frontex

Pán Ilkka Laitinen, výkonný riaditeľ agentúry Frontex, predstavil pracovný program 
na rok 2010.

Slova sa ujali títo poslanci: 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).
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6. Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa dopĺňa Kódex schengenských hraníc, pokiaľ 
ide o dozor nad vonkajšími morskými hranicami vo vzťahu k operačnej 
spolupráci, ktorú koordinuje Európska agentúra pre riadenie operačnej 
spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie
KOM(2009)0658

Slova sa ujali zástupcovia Rady a Komisie.

Do diskusie sa zapojili títo poslanci: Simon Busuttil (PPE), Hélène Flautre (Greens), 
Claude Moraes (S&D), Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE).

Pán Ilkka Laitinen, výkonný riaditeľ agentúry Frontex, sa ujal slova a právna služba 
vyjadrila svoje stanovisko k tejto veci, najmä čo sa týka toho, či sa bude ďalej 
uplatňovať komitologický postup, ktorý je už stanovený v acquis EÚ. Pokiaľ ide 
o obsah samotného opatrenia (najmä záväzný charakter pre členské štáty a právne
účinky tzv. usmernení), bude potrebná osobitná analýza, pričom predseda výboru 
LIBE predloží žiadosť.

7. Účasť Švajčiarska a Lichtenštajnska na činnosti agentúry Frontex

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

Spravodajca: Philip Claeys (NI)
Gestorský výbor: LIBE –
Výbor požiadaný 
o stanovisko:

AFET – rozhodnutie: bez stanoviska

 výmena názorov

Tento bod programu bol zrušený, lebo sa čaká na doplňujúce informácie od Komisie 
k tejto otázke.

Body 8 – 13 hlasovanie

8. Absolutórium za rok 2008: všeobecný rozpočet ES – oddiel III – Komisia
LIBE/7/00561

2009/2068(DEC) SEK(2009)1089[01] – C7-0172/2009
Spravodajca 
výboru 
požiadaného 
o stanovisko:

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

Gestorský výbor: CONT – Bogusław Liberadzki (S&D)

 prijatie návrhu stanoviska

Návrh stanoviska bol prijatý jednomyseľne: 36 hlasmi za, 0 proti a nikto sa nezdržal 
hlasovania.

9. Absolutórium za rok 2008: Európske monitorovacie centrum pre drogy 
a drogovú závislosť
LIBE/7/01092
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2009/2114(DEC) SEK(2009)1089[14] – C7-0185/2009

Spravodajca 
výboru 
požiadaného 
o stanovisko:

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

Gestorský výbor: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 prijatie návrhu stanoviska

Návrh stanoviska bol prijatý jednomyseľne: 36 hlasmi za, 0 proti a nikto sa nezdržal 
hlasovania.

10. Absolutórium za rok 2008: Agentúra Európskej únie pre základné práva
LIBE/7/01094

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

Spravodajca 
výboru 
požiadaného 
o stanovisko:

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

Gestorský výbor: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 prijatie návrhu stanoviska

Návrh stanoviska bol prijatý jednomyseľne: 36 hlasmi za, 0 proti a nikto sa nezdržal 
hlasovania.

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

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

Spravodajca 
výboru 
požiadaného 
o stanovisko:

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

Gestorský výbor: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 prijatie návrhu stanoviska

Návrh stanoviska bol prijatý jednomyseľne: 36 hlasmi za, 0 proti a nikto sa nezdržal 
hlasovania.

12. Absolutórium za rok 2008: Európska policajná akadémia
LIBE/7/01126

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

Spravodajca 
výboru 
požiadaného 
o stanovisko:

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

Gestorský výbor: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 prijatie návrhu stanoviska
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Návrh stanoviska bol prijatý jednomyseľne: 36 hlasmi za, 0 proti a nikto sa nezdržal 
hlasovania.

13. Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre riadenie operačnej 
spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie 
(FRONTEX)
LIBE/7/01132

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

Spravodajca 
výboru 
požiadaného 
o stanovisko:

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

Gestorský výbor: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 prijatie návrhu stanoviska

Návrh stanoviska bol prijatý jednomyseľne: 36 hlasmi za, 0 proti a nikto sa nezdržal 
hlasovania.

13a. Návrhy správ o dlhodobých vízach: aktuálne informácie o postupe

Spravodajca Carlos Coelho uviedol bod týkajúci sa jeho dvoch návrhov správ. Po 
nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa na obidve správy vzťahuje ten istý 
postup (spolurozhodovanie). Preto navrhol, aby sa obe správy zaoberajúce sa 
dlhodobými vízami zlúčili.

Zástupcovia španielskeho predsedníctva (Eugenio Burgos Nieto) a Európskej komisie 
(Hendrik Nielsen) sa vyjadrili, že ich inštitúcie budú súhlasiť so zlúčením. Výbor 
návrh spravodajcu schválil. Spravodajca oznámil, že zlúčená verzia sa rozpošle pred 
uplynutím termínu na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Ďalšie kroky:

 rozpošle sa zlúčená verzia oboch správ,

 termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 18. januára 2010, 
12.00 h.

14. Právo na tlmočenie a preklad v trestnom konaní

* 2009/0101(CNS) KOM(2009)0338 – C7-0133/2009

 prvá výmena názorov a preskúmanie návrhu smernice členských štátov

Barónka Sarah Ludford (ALDE), spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko v 
otázke návrhu Komisie na rámcové rozhodnutie Rady o práve na tlmočenie a preklad 
v trestnom konaní, ktorý je teraz predložený ako iniciatíva členského štátu na 
vypracovanie smernice o právach na tlmočenie a preklad v trestnom konaní, 
informovala o súčasnom stave a oznámila, že otázky na ústne zodpovedanie 
predložené na nasledujúcu plenárnu schôdzu boli potvrdené, a zdôraznila, že Rada 
začala legislatívny postup, len pokiaľ ide o iniciatívu na vypracovanie smernice, a nie 
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aj pokiaľ ide o uznesenie s ňou spojené. V tejto súvislosti spravodajkyňa výboru 
požiadaného o stanovisko oznámila, že sa bude požadovať stanovisko právnej služby.

Zástupca španielskeho predsedníctva (L. Aguilera Ruiz) predstavil iniciatívu na 
vypracovanie smernice a zástupkyňa Európskej komisie (C. Morgan) vyjadrila
stanovisko Komisie.

Slova sa ujala pani Carmen Romero López (S&D). Právna služba uviedla, že na 
otázku spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko odpovie písomne.

Ďalšie kroky:

 čoskoro sa začne riadny legislatívny postup.

15. Špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám 
a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom
LIBE/7/00294
* 2009/0055(CNS) KOM(2009)0187 – C7-0011/2009

Spravodajkyňa: Emine Bozkurt (S&D)
Gestorský výbor: LIBE –
Výbory 
požiadané 
o stanovisko:

AFET – rozhodnutie: bez stanoviska

JURI (AL) 
–

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

 rozprava vo výbore o žiadosti adresovanej ESD zrušiť nariadenie Rady (EÚ) 
č. 1286/2009 z 22. decembra 2009 (so zachovaním jeho účinkov)

Spravodajkyňa Emine Bozkurt (S&D) uviedla prehľad krokov, ktoré už EP prijal: 
žiadosť adresovaná Výboru pre právne veci a Právnej službe EP týkajúca sa právneho 
základu takéhoto návrhu podľa Lisabonskej zmluvy, uznesenie EP zo 16. decembra 
prikláňajúce sa k názoru, že zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 881/2002, ktoré 
ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám 
a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom, sa musí 
zakladať na článku 75 ZFEÚ, a nie na článku 215 ods. 2 ZFEÚ, ako presadzovali
zástupcovia predsedníctva Rady a Komisie.

Napriek pochybnostiam EP bola zmena a doplnenie uvedeného nariadenia prijatá 22. 
decembra 2009 nariadením Rady (EÚ) č. 1286/2009 na základe článku 215 ods. 2 
ZFEÚ.

V tejto súvislosti spravodajca zdôraznil, že je možné obrátiť sa na Súdny dvor na 
základe článku 263 ZFEÚ (preskúmanie zákonnosti) a zároveň zachovať účinky aktu 
až do nahradenia a že výbor LIBE by mal podporiť možné rozhodnutie Výboru pre 
právne veci odporúčajúce podanie na Súdny dvor.

Členovia LIBE súhlasili, že podporia takéto rozhodnutie, a prijalo sa rozhodnutie 
navrhnúť výboru JURI, aby odporučil predloženie veci Súdnemu dvoru (aj v prípade 
zachovania jeho účinkov).
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16. Zjednotený postup vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a prácu

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

 súčasný stav postupu prác v Rade

Predseda odovzdal slovo zástupcovi španielskeho predsedníctva (V. Dueñas Jiménez), 
ktorý stručne zhrnul, čo sa udialo s touto smernicou v rámci konzultačného postupu 
počas posledných predsedníctiev. Zástupca španielskeho predsedníctva uviedol, že 
Španielsko si želá dosiahnuť dohodu v tejto veci v úzkej spolupráci s Európskym 
parlamentom. Zástupca Európskej komisie (D. Schmitt) sa ujal slova, aby objasnil 
niektoré otázky súvisiace s rozsahom smernice, a opätovne potvrdil vôľu dosiahnuť 
pokrok v tejto veci v úzkej spolupráci s ostatnými inštitúciami.

17. Medzinárodné dohody (EÚ – USA, PNR, EÚ – USA „TFTP“, ...)

 prvá výmena názorov
Tento bod programu bol z dôvodu chýbajúcich formálnych textov (keďže útvary 
Komisie stále nezabezpečili preklad) preložený na ďalšiu schôdzu výboru LIBE.

18. Rôzne otázky

V tomto bode programu sa o ničom nerokovalo.

19. Dátum konania nasledujúcej schôdze

Oznámené boli tieto schôdze: 
 26. januára 2010 od 9.00 h do 12.30 h (v Bruseli)
 26. januára 2010 od 9.00 h do 12.30 h a od 15.00 h –18.30 h (v Bruseli)
 27. januára 2010 od 9.00 h do 12.30 h (v Bruseli)

Schôdza sa skončila o 18.05 h.
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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)
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