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Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

LIBE_PV(2010)0111_1

PROTOKOLL
från sammanträdet den 11 januari 2010, kl. 15.00–18.30

BRYSSEL

Sammanträdet öppnades måndagen den 11 januari 2010 kl. 15.11, med utskottets 
vice ordförande Sophia in ’t Veld som ordförande fram till kl. 16.40, och med 
Salvatore Iacolino som ordförande kl. 16.40–18.00.

1. Godkännande av föredragningslistan LIBE_OJ (2010)0111v02-00

Föredragningslistan godkändes med följande ändringar:

– Den gemensamma debatten om Frontex (punkterna 4, 5 och 6) skulle avslutas 
kl. 16.40.

– Punkt 7 om ”Schweiz och Liechtensteins deltagande i Frontex verksamhet” ströks 
eftersom föredraganden fortfarande inväntade relevant information från 
kommissionens och rådets tjänsteavdelningar. På initiativ från föredraganden 
(Carlos Coelho) ersattes denna punkt med de två lagstiftningsförslagen om ”viseringar 
för längre vistelse”.

– Punkt 17, som gällde internationella avtal som skulle hänskjutas till 
Europaparlamentet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, sköts upp till utskottets 
nästa sammanträde. Europaparlamentet hade nämligen ännu inte mottagit 
avtalstexterna, trots en begäran från talman Jerzy Buzek och löften från rådet och 
kommissionen.
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2. Meddelanden från ordföranden

Ordföranden meddelade att utskottet godkänt samordnarnas rekommendationer om att 
utse följande föredragande:

– Jean Lambert (De gröna): Miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller 
statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd samt om dessa 
personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning).

– Sylvie Guillaume (S&D): Miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för att 
bevilja eller återkalla internationellt skydd (omarbetning).

– Véronique Mathieu (PPE): Ett enda ansökningsförfarande för uppehålls- och 
arbetstillstånd.

3. Kommissionens redogörelse för genomförandet av budgeten för 2009
LIBE/7/01895

Kommissionens företrädare, M. Pariat, gav en sammanfattande översikt av 
genomförandet av avdelning 18, Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa 
(preliminära siffror). Genomförandenivån visade sig ha varit bättre än under det 
föregående året, med 97 procent för åtagandebemyndiganden och 90 procent för 
betalningsbemyndiganden, jämfört med 87,51 procent för åtagandebemyndiganden 
och 80,88 procent för betalningsbemyndiganden under 2008.
Det påpekades att den obetydliga avvikelsen när det gällde genomförandet av 
betalningsbemyndiganden berodde på brister i fråga om
a) de storskaliga IT-systemen (SIS II, VIS),
b) de särskilda program som t.ex. ”Civilrätt”, ”Straffrätt”, ”Förebyggande, beredskap 
och konsekvenshantering när det gäller terrorism” och ”Förebyggande och 
bekämpande av brottslighet”, där antalet projekt av hög kvalitet var relativt få,
c) problem som byråerna stött på.

Följande yttrade sig: Simon Busuttil (PPE), Marie-Christine Vergiat (GUE), 
Sophia in ’t Veld (ALDE) och Krisztina Morvai (NI), som bad om närmare 
upplysningar om frågor som t.ex. den exakta genomförandenivån för fonden för yttre 
gränser, återvändandefonden, Europeiska flyktingfonden samt fonden för integration 
av tredjelandsmedborgare, orsakerna till den låga kvaliteten hos projekt inom de 
särskilda program som nämnts av kommissionen och genomförandenivån för Frontex.
Kommissionens företrädare besvarade delar av frågorna, och när det gällde en särskild 
punkt (återflyttning) föreslogs ett skriftligt svar.

Gemensam debatt om Frontex

4. Frontex – Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid 
EU-medlemsstaternas yttre gränser
LIBE/7/01896

 Presentation av arbetsprogrammet 2010 och relaterade frågor av Ilkka Laitinen, 
verkställande direktör för Frontex
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5. Undersökning av möjligheterna av att inrätta specialiserade filialer av Frontex

Ilkka Laitinen, verkställande direktör för Frontex, presenterade arbetsprogrammet för 
2010.

Följande yttrade sig: Stavros Lambrinidis (S&D), Sarah Ludford (ALDE), 
Claude Moraes (S&D) Franziska Keller (De gröna), Philip Claeys (NI), 
Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Simon Busuttil (PPE), 
Wim van de Camp (PPE), Hélène Flautre (De gröna), Salvatore Iacolino (PPE), 
Ioan Enciu (S&D), Rui Tavares (GUE), Rosario Crocetta (S&D) och 
Marie-Christine Vergiat (GUE).

6. Förslag till rådets beslut om komplettering av kodexen om Schengengränserna 
avseende övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa 
samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det 
operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser
KOM(2009)0658

Företrädare för rådet och kommissionen yttrade sig.

Följande yttrade sig: Simon Busuttil (PPE), Hélène Flautre (Verts), 
Claude Moraes (S&D) och Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE). 

Ilkka Laitinen, verkställande direktör för Frontex, höll ett anförande och rättstjänsten 
uttryckte sin ståndpunkt om frågan, särskilt huruvida det kommittéförfarande som 
redan fanns med i EU:s regelverk skulle fortsätta att tillämpas. Vad beträffade själva 
åtgärdens innehåll (i synnerhet att den var bindande för medlemsstaterna samt 
”riktlinjernas” rättsliga konsekvenser) skulle en särskild analys krävas och en begäran 
överlämnas av utskottets ordförande.

7. Schweiz och Liechtensteins deltagande i Frontex verksamhet
LIBE/7/00319
* 2009/0073(CNS) KOM(2009)0255 – C7-0217/2009
Föredragande: Philip Claeys (NI)
Ansv. utsk.: LIBE –
Rådg. utsk.: AFET – Beslut: inget yttrande

 Diskussion

Denna punkt drogs tillbaka eftersom man inväntade kompletterande information från 
kommissionen i frågan.
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Omröstning om punkterna 8–13

8. Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget – Avsnitt III – Kommissionen
LIBE/7/00561

2009/2068(DEC) SEK(2009)1089[01] – C7-0172/2009
Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.717v02-00

AM – PE431.084v01-00
Ansv. utsk.: CONT – Bogusław Liberadzki (S&D)

 Antagande av förslaget till yttrande

Förslaget till yttrande antogs enhälligt, med 36 röster för, inga röster emot och inga 
nedlagda röster.

9. Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och 
narkotikamissbruk
LIBE/7/01092

2009/2114(DEC) SEK(2009)1089[14] – C7-0185/2009

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

Ansv. utsk.: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Antagande av förslaget till yttrande

Förslaget till yttrande antogs enhälligt, med 36 röster för, inga röster emot och inga 
nedlagda röster.

10. Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
LIBE/7/01094

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

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

Ansv. utsk.: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Antagande av förslaget till yttrande

Förslaget till yttrande antogs enhälligt, med 36 röster för, inga röster emot och inga 
nedlagda röster.

11. Ansvarsfrihet för 2008: Eurojust
LIBE/7/01107

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

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

Ansv. utsk.: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Antagande av förslaget till yttrande

Förslaget till yttrande antogs enhälligt, med 36 röster för, inga röster emot och inga 
nedlagda röster.
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12. Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska polisakademin
LIBE/7/01126

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

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

Ansv. utsk.: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Antagande av förslaget till yttrande

Förslaget till yttrande antogs enhälligt, med 36 röster för, inga röster emot och inga 
nedlagda röster.

13. Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa 
samarbetet vid EU-medlemsstaternas yttre gränser (Frontex)
LIBE/7/01132

2009/2128(DEC) SEK(2009)1089[28] – C7-0199/2009
Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.723v02-00

AM – PE431.080v01-00
Ansv. utsk.: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Antagande av förslaget till yttrande

Förslaget till yttrande antogs enhälligt, med 36 röster för, inga röster emot och inga 
nedlagda röster.

13a. Förslag till betänkanden om viseringar för längre vistelse: uppdaterad 
information om förfarandet

Föredraganden Carlos Coelho presenterade denna punkt om hans två förslag till 
betänkanden. Till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande skulle båda betänkandena 
behandlas enligt samma förfarande (medbeslutande). Han föreslog därför en 
sammanslagning av de två betänkanden som handlade om viseringar för längre 
vistelse. 

Företrädarna för det spanska ordförandeskapet (Eugenio Burgos Nieto) och för 
kommissionen (Hendrik Nielsen) uppgav att deras institutioner höll med om en sådan 
sammanslagning. Utskottet godkände föredragandens förslag. Föredraganden 
meddelade att en sammanslagen version skulle skickas ut innan tidsfristen för 
ingivande av ändringsförslag löpt ut.

Kommande åtgärder:

 En sammanslagen version av de två betänkandena skulle skickas ut.
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 18 januari 2010 kl. 12.00.

14. Rätt till tolkning och översättning i brottmål

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

 Inledande diskussion och behandling av medlemsstaternas förslag till direktiv

Baroness Sarah Ludford (ALDE), föredragande av yttrandet om kommissionens 
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förslag till rådets rambeslut om rätten till tolkning och översättning i brottmål, som nu 
lagts fram på nytt som en medlemsstats initiativ till direktiv om rätten till tolkning och 
översättning i brottmål, gav en lägesrapport och meddelade att de muntliga frågor som 
lagts fram för nästa sammanträdesperiod hade bekräftats. Hon framhöll att rådet hade 
inlett ett lagstiftningsförfarande som uteslutande gällde initiativet till direktiv och inte 
den åtföljande resolutionen. Föredraganden meddelade att man i detta hänseende 
skulle be om ett uttalande från rättstjänsten.

Företrädaren för det spanska ordförandeskapet (L. Aguilera Ruiz) presenterade 
initiativet till direktiv och kommissionens företrädare (C. Morgan) gav sin ståndpunkt. 

Carmen Romero López (S&D) yttrade sig. Rättstjänsten förklarade att man skulle 
lämna ett skriftligt svar på de farhågor som föredraganden uttryckt.

Kommande åtgärder:

 Ett ordinarie lagstiftningsförfarande skulle inledas inom kort.

15. Vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket 
al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter
LIBE/7/00294
* 2009/0055(CNS) KOM(2009)0187 – C7-0011/2009
Föredragande: Emine Bozkurt (S&D)
Ansv. utsk.: LIBE –
Rådg. utsk.: AFET – Beslut: inget yttrande

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

 Diskussion i utskottet om begäran om att domstolen ska upphäva rådets förordning 
(EU) nr 1286/2009 av den 22 december 2009 (genom att bibehålla 
rättsverkningarna)

Föredraganden av yttrandet, Emine Bozkurt (S&D), redogjorde för de åtgärder som 
parlamentet redan vidtagit, dvs. lämnat en begäran till utskottet för rättsliga frågor och 
till parlamentets rättstjänst om upplysningar om den rättsliga grunden för ett sådant 
förslag enligt Lissabonfördraget, parlamentets resolution av den 16 december, där man 
stöder ståndpunkten att en ändring av förordning (EG) nr 881/2002 om införande av 
vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida 
och talibanerna associerade personer och enheter ska grunda sig på artikel 75 i 
EUF-fördraget och inte på artikel 215.2 i EUF-fördraget, vilket hävdats av 
företrädarna för rådets ordförandeskap och kommissionen.

Trots de betänkligheter som parlamentet framfört hade ändringen av ovannämnda 
förordning antagits den 22 december 2009 genom rådets förordning (EU) 
nr 1286/2009 på grundval av artikel 215.2 i EUF-fördraget. 

I detta hänseende underströk föredraganden att ett åtal skulle kunna väckas i 
EG-domstolen på grundval av artikel 263 i EUF-fördraget (kontroll av lagenligheten) 
samtidigt som aktens rättsverkningar bibehölls till dess att den ersatts. LIBE-utskottet 
skulle stödja ett eventuellt beslut i utskottet för rättsliga frågor om att rekommendera 
att väcka åtal i EG-domstolen. 
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Utskottets ledamöter enades om att stödja ett sådant förslag, och man beslutade att 
föreslå JURI-utskottet att rekommendera att talan ska väckas vid EG-domstolen (även 
om aktens rättsverkningar bibehålls).

16. Ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för 
tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium

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

 Lägesrapport om arbetet i rådet

Ordföranden gav ordet till företrädaren för det spanska ordförandeskapet 
(V. Dueñas Jiménez), som kortfattat informerade om vad som skett med detta direktiv 
under de senaste ordförandeskapens samrådsförfarande. Företrädaren för det spanska 
ordförandeskapet framhöll Spaniens önskan om att nå en överenskommelse om detta 
ärende i nära samarbete med Europaparlamentet. Kommissionens företrädare 
(D. Schmitt) yttrade sig för att förtydliga vissa frågor när det gällde direktivets 
räckvidd, och han bekräftade på nytt kommissionens vilja att göra framsteg i denna 
fråga i nära samarbete med övriga institutioner.

17. Internationella avtal (EU–USA PNR, EU–USA ”TFTP”, ...)

 Inledande diskussion

I avsaknad av formella texter (eftersom översättning fortfarande var under behandling 
vid kommissionens tjänsteavdelningar) sköts denna punkt upp till utskottets nästa 
sammanträde.

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

19. Datum och plats för nästa sammanträde

Bryssel:
26 januari 2010, kl. 9.00–12.30 (Bryssel)
26 januari 2010, kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30 (Bryssel)
27 januari 2010, kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

Sammanträdet avslutades kl. 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/ 
REGISTRU 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 Agenda/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 tac-'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/Partecipanti 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 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politici/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI
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