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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE_PV(2010)0427_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 27 април 2010 г., 9.00−12.30 ч. и 15.00−18.30 ч.,

и 28 април 2010, 9.00−12.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 27 април 2010 г., вторник, в 9.00 ч., под 
председателството на Sophia in 't Veld (заместник-председател).

1. На 26 април 2010 г. се проведе кръгла маса на тема:
„Към обща европейска система за убежище: проучване относно някои 
хоризонтални въпроси”, 15.00−18.30 ч., зала PHS 3 C 50

Вж. отделния протокол: PV\815251, PE441.170v01-00

2. Приемане на дневния ред LIBE_OJ (2010)0427_1v04-00

Дневният ред беше приет.

3. Съобщения на председателя

Председателят съобщи, че след заседанието на координаторите от 26 април 
решението да се оспорят пред Съда на ЕС правилата за прилагане на Кодекса за 
европейските граници, отнасящи се до осъществяването от Frontex на морски 
спасителни операции, е било отложено за 10 май.

4. Миграция от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към 
Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) 
(изменение на Решение 2008/839/ПВР)
LIBE/7/02186

2010/0006(NLE) COM(2010)0015 – C7-0040/2010

Докладчик: Carlos Coelho (PPE) PR – PE439.091v01-00
AM – PE439.896v01-00

Водеща: LIBE –
Подпомагаща: BUDG – Alexander Alvaro (ALDE) AD – PE439.248v03-00
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 Приемане на проектодоклада
 Краен срок за внасяне на измененията: 15 март 2010 г., 12.00 ч.

Приети бяха следните изменения: 4, 5, 15 (+ устно изменение), 6, 7, 8 (с устно 
изменение), 9, 10, устно изменение (заменящо 17), устно изменение (заменящо 
BUDG 4),18 (+ BUDG 5 идентично), 19 (+ BUDG 6 идентично), 11, 13 (+ BUDG 2 
идентично), 1, компромисно изменение, заменящо 2, 14 и BUDG 3), 3, 12 (+ 
BUDG 1 идентично).
Бяха оттеглени следните изменения: 16, 17 (заменено с устно изменение), BUDG 
4 (заменено с устно изменение).
Отпаднаха следните изменения: 2, 14, BUDG 3.
Проектодокладът беше приет с 36 гласа „за“, 1 глас „против“ и 1 „въздържал се”.

5. Миграция от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към 
Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) 
(изменение на Регламент (EО) № 1104/2008)
LIBE/7/01135

2009/0136(NLE) COM(2009)0508 – C7-0244/2009

Докладчик: Carlos Coelho (PPE) PR – PE430.541v02-00
AM – PE438.184v01-00

Водеща: LIBE –
Подпомагаща: BUDG – Alexander Alvaro (ALDE) AD – PE439.250v02-00

 Приемане на проектодоклада
 Краен срок за внасяне на измененията: 15 март 2010 г., 12.00 ч.

Приети бяха следните изменения: 4, 5, 15 (+ устно изменение), 6, 7, 8, 9, 10, 
устно изменение, заменящо 17, устно изменение, заменящо BUDG 4, 18 (+BUDG 
5 идентично), 19 (+ BUDG 6 идентично), 11, 13 (+BUDG 2 идентично), 1, 
компромисно изменение, заменящо 2, 14 и BUDG 3), 3, 12 (+ BUDG 1 
идентично).
Бяха оттеглени следните изменения: 16, 17, BUDG 4.
Отпаднаха следните изменения: 2, 14, BUDG 3.
Проектодокладът беше приет с 33 гласа „за“, 1 глас „против“ и 1 „въздържал се”.

6. Създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията
LIBE/7/00398
***I 2009/0098(COD) COM(2009)0322 – C7-0055/2009

Докладчик: Agustín Díaz De Mera García Consuegra 
(PPE)

PR – PE430.311v01-00
AM – PE430.622v01-00

Водеща: LIBE –

 Приемане (ориентировъчно гласуване)

Приети бяха следните изменения: 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 16, 17, 18 (втора част), 19 (и 
двете части), 20 (и двете части), 21 (и двете части) и 22.
Отхвърлени бяха следните изменения: 8, 10, 12, 15, 18 (първа част), 23 и 24.
Бяха оттеглени следните изменения: 9, 14, 25.
Отпаднаха следните изменения: 4 (идентично с 3), 7 (идентично с 6).
Резултатът от ориентировъчното гласуване беше положителен, тъй като имаше 
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само един глас „против“ и нямаше въздържали се.

7. Изготвяне на съвместна програма на ЕС за презаселване
LIBE/7/01804

2009/2240(INI) COM(2009)0447
Докладчик: Rui Tavares (GUE/NGL) PR – PE431.182v01-00

AM – PE439.335v01-00
Водеща: LIBE –
Подпомагащи: AFET – Решение: без становище

DEVE – Решение: без становище
EMPL – Решение: без становище

 Приемане (гласуване за потвърждение)
 Краен срок за внасяне на измененията: 2 март 2010 г., 12.00 ч.

Проектодокладът беше гласуван „ан блок“, като текстът му беше идентичен с 
резултата от ориентировъчното гласуване от 8 април 2010 г. Резултатът беше 39 
гласа „за“, 1 глас „против“ и 1 „въздържал се“.

8. Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. (изменение на 
Решение № 573/2007/ЕО)
LIBE/7/00834
***I 2009/0127(COD) COM(2009)0456 – C7-0123/2009
Докладчик: Rui Tavares (GUE/NGL) PR – PE430.976v03-00

AM – PE439.334v01-00
Водеща: LIBE –
Подпомагащи: AFET – Решение: без становище

DEVE – Решение: без становище
EMPL – Решение: без становище

 Приемане (гласуване за потвърждение)
 Краен срок за внасяне на измененията: 2 март 2010 г., 12.00 ч.

Проектодокладът беше гласуван „ан блок“, като текстът му беше сходен с 
резултата от ориентировъчното гласуване от 8 април 2010 г. с някои технически 
промени в изменение 1, компромисно изменение 1, компромисно изменение 7 и 
компромисно изменение 8, две нови компромисни изменения 3 и 4. 
Резултатът беше 40 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 0 „въздържал се“.

9. Институционални аспекти на присъединяването на Европейския съюз към 
Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи
LIBE/7/02087

2009/2241(INI)
Докладчик по 
становище:

Kinga Gál (PPE) PA – PE439.414v01-00
AM – PE440.026v01-00

Водеща: AFCO* – Ramón Jáuregui Atondo
(S&D)

PR – PE431.057v02-00
AM – PE440.175v01-00
AM – PE440.010v01-00

 Приемане на проектостановището
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Приети бяха следните изменения: 2 (с устно изменение), нов параграф 2 a (като 
устно изменение), 5 (+ устно изменение), 6 (+ устно изменение), компромисно 
изменение 1, 8, 12, компромисно изменение 2, компромисно изменение 3, 18, 
компромисно изменение 4, 23, 24, 25, компромисно изменение 5, 28, 29 (+ устно 
изменение).
Отхвърлени бяха следните изменения: 1, 3, 4, 11, 21, 22.
Отпаднаха следните изменения: 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27. 

Проектостановището беше прието с 41 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържал се”.

10. Съобщение на Комисията: Подход на Общността за превенция на природни 
и причинени от човека бедствия
LIBE/7/01295

2009/2151(INI) COM(2009)0082
Докладчик по 
становище:

Antigoni Papadopoulou (S&D) PA – PE439.890v01-00
AM – PE440.178v02-00

Водеща: ENVI – João Ferreira (GUE/NGL) PR – PE439.259v01-00
AM – PE439.951v01-00

 Приемане на проектостановището

Приети бяха следните изменения: 1, 2, 3, 5, 6 (втора част), 7, 8, 9, параграф 9 
(оригинален текст), 10, параграф 11 (оригинален текст), 11, параграф 12 
(оригинален текст с устно изменение).
Бяха оттеглени следните изменения: 4, 12.
Проектостановището беше прието с 41 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”.

11. Сексуално малтретиране, сексуална експлоатация на деца и детска 
порнография (отмяна на Рамково решение 2004/68/ПВР)
LIBE/7/02673
***I 2010/0064(COD) COM(2010)0094 – C7-0088/2010
Водеща: LIBE – Roberta Angelilli (PPE)
Подпомагащи: CULT –

FEMM –

 Размяна на мнения

Докладчикът Roberta Angelilli (PPЕ) взе думата и направи първоначално 
представяне на предложението за директива относно борбата със сексуалното 
малтретиране, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография. Тя 
заяви, че целта е да се увеличи ефективността на борбата срещу криминалната 
дейност и да се постигнат по-осъвременена защита и по-широка стратегия. 
Представителят на Комисията Reinhard Priebe взе думата. Той заяви, че 
предложението следва старото предложение за рамково решение по същия 
въпрос, което отпадна заради влизането в сила на Договора от Лисабон. Той 
добави, че новото предложение следва цялостен подход (наказание за 
извършителите, подкрепа за жертвите и превенция) и че разглежда 
инкриминирането на нови деяния, новостите в информационните технологии 
(инкриминиране на склоняването на деца към сексуални действия и на гледането 
на детска порнография), съдействието при разследване, правилата относно 
съдебната компетентност, защитата за жертвите (ограничаване броя на 
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разпитите, специален представител), както и превенцията на престъпленията и 
до блокирането и изтриването. 

Оратори: Cecilia Wikström (ALDE), Emine Bozkurt (S&D) от името на Birgit
Sippel (S&D), Franziska Keller (Verts), Carmen Romero López (S&D), Antigoni 
Papadopoulou (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Axel Voss (PPЕ), Sophia in 't Veld 
(ALDE). Представителят на председателството на Съвета Juan José Molinos Cobo 
също взе думата в края на разискването.

12. Защита на основните права в ЕС (2009)
LIBE/7/01334

2009/2161(INI)

Докладчик: Kinga Gál (PPE)
Водеща: LIBE –

 Първа размяна на мнения

Докладчикът Kinga Gál заяви, че това е нов тласък за изграждането на цялостна 
система за защита на основните права. След влизането в сила на Договора от 
Лисабон са налице нови инструменти и механизми, като например вече 
юридически задължителната Харта на основните права, члена на Комисията, 
отговарящ за основните права, която е поела ангажимент за публикуването на 
редовен доклад относно прилагането на Хартата, Агенцията на Европейския 
съюз за основните права, гражданската инициатива и предстоящото 
присъединяване на ЕС към Европейската конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи. Всички тези инструменти дават възможност за нов 
подход по въпроса за защита на основните права. Докладчикът изрази 
намерението си за хоризонтален подход, насочен по-специално върху въпроса 
как да се постигне по-добро сътрудничество между европейското и 
националното равнище, засилено сътрудничество на международно равнище 
(например със Съвета на Европа) и пречките и проблемните въпроси. Тя също 
изрази желанието си да кани редовно члена на Комисията Reding на заседанията 
на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи с цел 
обсъждане на въпросите, свързани с основните права.

В разискването участваха някои членове на ЕП: Tatjana Ždanoka, Krisztina 
Morvai, Hélène Flautre.

На този етап гласуването на доклада е предвидено за пленарната сесия през 
ноември, което ще позволи в доклада да се включат сведения и данни от 
годишния доклад на Агенцията за основните права по въпроси, свързани с 
основните права, който ще бъде представен на комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи на 10 юни, както и данни от 
изслушването относно основните права, организирано от комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на 21 и 22 юни.

Заседанието беше прекъснато в 10.50 ч. и възобновено в 11.30 ч.

13. Трафик на хора (отмяна на Рамково решение 2002/629/ПВР)
LIBE/7/02676
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***I 2010/0065(COD) COM(2010)0095 – C7-0087/2010

Водеща: LIBE –
Подпомагаща: FEMM –

 Представяне от Комисията
 Краен срок за внасяне на измененията: 2 юни 2010 г., 12.00 ч.

Съвместно заседание с комисията по правата на жените и равенството 
между половете (FEMM) в съответствие с член 51 от Правилника за 
дейността на ЕП.

Вж. отделния протокол: PV\814283, PE441.145v01-00

Sophia in 't Veld (заместник-председател) пое председателството в 15.00 ч.

14. Либерализиране на визовия режим с Босна и Херцеговина и Албания
LIBE/7/02769

 Представяне на докладите за оценка

Разискването се проведе при закрити врата:

представителят на Комисията Jean-Louis De Brouwer представи 
проектодокладите за оценка.

Tanja Fajon, Sarah Ludford, Louis Bontes, Anna Maria Corazza Bildt, Emine Bozkurt, 
Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström взеха участие в 
разискването.

15. Участие на Швейцария и Лихтенщайн в дейността на FRONTEX
LIBE/7/00319

2009/0073(NLE) 05707/2010 – C7-0217/2009
Докладчик: Philip Claeys (NI) PR – PE440.137v01-00
Водеща: LIBE –
Подпомагаща: AFET – Решение: без становище

 Разглеждане на проектодоклада
 Определяне на краен срок за внасяне на измененията

Докладчикът Philip Claeys представи проектодоклада си и препоръча 
Парламентът да даде одобрението си за сключването на договореност между ЕС, 
Конфедерация Швейцария и Лихтенщайн относно участието на двете държави в 
дейността на Frontex. Представителят на Комисията Jean-Louis De Brouwer 
отговори на въпрос, поставен от Wim van de Camp.

Крайният срок за внасяне на изменения беше определен за 11 май 2010 г., 12.00 
ч. Гласуването в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи е планирано за 31 май/1 юни 2010 г.

16. Споразумение за реадмисия между ЕО и Пакистан
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LIBE/7/00267
2009/0036(NLE) COM(2009)0106 – C7-0264/2009

Докладчик: Csaba Sógor (PPE)
Водеща: LIBE –
Подпомагаща: AFET – Nicole Kiil-Nielsen 

(Verts/ALE)
PA – PE439.420v01-00

AM – PE440.167v01-00

 Втора размяна на мнения

Това беше втора размяна на мнения по този въпрос. Докладчикът Csaba Sógor 
заяви, че неговата група е „за“ приемането на споразумението.

Изказаха се Sylvie Guillaume (докладчик в сянка на S&D), Hélène Flautre (Verts) 
от името на Nicole Kiil-Nielsen (докладчик на AFET) и Nathalie Griesbeck 
(ALDE). Председателството (Burgos) и Комисията (De Brouwer) подчертаха 
значението на това споразумение за реадмисия.

Проектопрепоръката на Csaba Sógor ще бъде представена на заседанието на 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на 31 май − 1 
юни.

17. Разширяване на обхвата на Директива 2003/109/ЕО до лица, ползващи се с 
международна закрила
LIBE/7/02343
***I 2007/0112(COD) COM(2007)0298 – C6-0196/2007
Докладчик: Claude Moraes (S&D)
Водеща: LIBE –
Подпомагащи: AFET – Решение: без становище

DEVE –
EMPL –

 Представяне от Комисията

В своето представяне Комисията (Muriel Guin) наблегна на факта, че това 
предложение за разширяване на обхвата на Директива 2003/109/ЕО до лица, 
ползващи се с международна закрила, представлява важно допълнение към 
общата европейска система за убежище. Беше припомнено, че почти беше 
постигнато единодушие по компромисен текст, изготвен от френското 
председателство, но тъй като преди влизането в сила на Договора от Лисабон 
беше необходимо единодушие, в Съвета не беше постигнато съгласие. 

Докладчикът Claude Moraes също изрази желание да се постигне съгласие на 
основата на компромисния текст на Съвета, като подчерта, че това би било нова 
стъпка напред към довършването на общата европейска система за убежище. 
Той съобщи за намерението си да включи активно докладчиците в сянка в 
подготовката на проектодоклад, който по негови думи би могъл да бъде 
представен през лятото.

Мария Неделчева постави въпрос до Комисията и разискването приключи с 
изказване на испанското председателство (Burgos) и заключителни бележки на 
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докладчика, който повторно изрази желание за постигане на съгласие на първо 
четене по това досие.

Заседанието беше закрито в 16.47 ч. и възобновено в сряда, 28 април 2010 г., в 9.15 ч. 
под председателството на Kinga Gál (заместник-председател).

18. Европол: TE-SAT 2010 г. (Доклад на Европол за състоянието и тенденциите 
в борбата с тероризма)
LIBE/7/02770

 Представяне на доклада

Rob Wainwright, директор на Европол, представи доклада за 2010 г. относно 
състоянието и тенденциите в борбата с тероризма, изготвен от Европол. 
Докладът показва намаляване на терористичните нападения в сравнение с 
периода преди 1−2 години и увеличаване на броя лица, съдени за тероризъм.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sarah Ludford, Mario Borghezio, Sophia in 
't Veld, Станимир Илчев, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Carmen 
Romero López взеха участие в разискването.

19. Единна процедура за кандидатстване за разрешително за пребиваване и 
работа
LIBE/7/02271
***I 2007/0229(COD) COM(2007)0638 – C6-0470/2007
Докладчик: Véronique Mathieu (PPE) PR – PE439.363v01-00

AM – PE439.963v01-00
Водеща: LIBE* –
Подпомагаща: EMPL* – Alejandro Cercas (S&D) PA – PE439.114v01-00

AM – PE440.019v01-00

 Евентуално представяне на актуалното състояние на преговорите със Съвета

Докладчикът Véronique Mathieu започна изказването си, като изрази задоволство 
от постигнатия напредък по това досие в тясно сътрудничество с докладчиците в 
сянка. Като основна точка на несъгласие тя спомена обхвата на директивата, 
който някои биха желали да разширят, като бъдат включени сезонните 
работници. Те изрази опасения, че опитът да се разшири обхватът може да 
застраши постигането на съгласие със Съвета. Тя пое ангажимента да се опита 
да получи по-добри гаранции по въпроса за прозрачността и обективността на 
установените критерии за издаване на разрешително. Накрая, тя съобщи, че 
следващото неофициално заседание със Съвета и с Комисията по това досие ще 
се проведе на 5 май.

Бяха направени изявления от представителите на председателството на Съвета 
(Gomez) и на Комисията (Szigeti), който увери членовете на ЕП в желанието на 
Комисията да представи нова директива относно сезонните работници, като 
спомена плана за действие на Стокхолмската програма. Изказаха се Vilija 
Blinkevičiūtė, Sophia in 't Veld и Jean Lambert.

20. Заседание с г-н António Guterres, Върховен комисар на ООН за бежанците, 
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относно въпросите, свързани с политиката в областта на убежището, под 
съвместното председателство на комисията по развитие и подкомисията по 
правата на човека
LIBE/7/02742

 Размяна на мнения относно настоящото разискване по преразглеждането на 
политиката на ЕС в областта на убежището и бъдещата обща европейска 
система за убежище

Председателят на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи Kinga Gál приветства Върховния комисар и го поздрави за подновяването 
на мандата му. В изказването си Antonió Guterres припомни изключително 
голямото значение от изграждането на обща европейска система за убежище. 
Той изрази съжаление във връзка с големите различия, които продължават да 
съществуват между системите за убежище на различните европейски държави и 
които предизвикват множество вторични движения. В този контекст той 
приветства преработените предложения, внесени от Комисията, които 
представляват съществена стъпка към увеличаване на съгласуваността на 
системата. Той спомена засилващото се сътрудничество между ВКБООН и 
Frontex, като напомни, че системата за управление на границите трябва да бъде 
ефективна, но същевременно да разпознава нуждата от закрила. 

Следващата част от заседанието беше председателствана от Heidi Hautala, 
председател на подкомисията по правата на човека, която даде думата на 
следните членове на ЕП: Sonia Alfano, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra, Sarah Ludford, Cornelia Ernst, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Judith 
Sargentini, Hélène Flautre, Edite Estrela, Sylvie Guillaume, Rosario Crocetta, 
Georgios Papanikolaou, Roberta Angelilli и Antigoni Papadopoulou.

21. Разни въпроси

Никакви въпроси не бяха разгледани по тази точка от дневния ред.

22. Дата на следващото заседание
 10 май 2010 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

Заседанието беше закрито в 12.40 ч.
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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 (*)

Kinga Gál (VP)(1,2), Sophia in ‘t Veld (VP)(1,2)

Heidi Hautala (Chairwoman DROI, co-chairing p. 20)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Sonia Alfano (1,2), Roberta Angelilli (1,2), Vilija Blinkevičiūtė (1,2), Louis Bontes (1,2), Mario Borghezio (2), Rita Borsellino (1,2), 
Emine Bozkurt (1,2), Simon Busuttil (1), Philip Claeys (1,2), Carlos Coelho (1, 2), Cornelis de Jong (1), Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra (1,2), Rosario Crocetta (2), Cornelia Ernst (1,2), Tanja Fajon (1,2), Hélène Flautre (1,2), Kinga Göncz (1), Nathalie 
Griesbeck (1), Sylvie Guillaume (1,2), Ágnes Hankiss (1), Anna Hedh (1), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (1, 2), Sarah Ludford (1,2), 
Monica Luisa Macovei (1, 2), Clemente Mastella (1), Véronique Mathieu (2), Edward McMillan-Scott (2), Nuno Melo (2), Louis 
Michel (1,2), Claude Moraes (1), Antigoni Papadopoulou (1,2), Georgios Papanikolaou (1, 2), Jacek Protasiewicz (2), Carmen Romero 
López (1,2), Judith Sargentini (1,2), Birgit Sippel (1), Csaba Sógor (1,2), Renate Sommer (1,2), Rui Tavares (1), Valdemar Tomaševski 
(1), Wim van de Camp (1), Axel Voss (1,2), Tatjana Ždanoka (1,2)

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 (1), Edit Bauer (1), Michael Cashman (1), Anna Maria Corazza Bildt (1), Ioan Enciu (1), Ana Gomes (1), Nadja 
Hirsch (1), Stanimir Ilchev (1,2), Franziska Keller (1,2), Jean Lambert (2), Petru Constantin Luhan (1,2), Krisztina Morvai (1), Mariya 
Nedelcheva (1), Norica Nicolai (1), Alfredo Pallone (2), Raül Romeva i Rueda (1), Bogusław Sonik (1,2), Marie-Christine Vergiat (1), 
Rainer Wieland (1), Cecilia Wikström (1,2)

187 (2)

193 (3)

Edite Estrela

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)

António Guterrez (UN High Commissioner for Refugees) 20

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 27.4.2010
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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 
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Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
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Council Presidency: Burgos, Garcia Arguda, Gomez, Matos, Molinos-Cobo, Sánchez Guerrero

Küchler, Simantari

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Bianchi, Boratynski, Carlin, Deka, De Brouwer, Grau, Guin, Krassnig, Pasquetti, Priebe, Soares, Szigeti

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

Europol Wainwright

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

de Bidler (Council of Europe), Fröysnes (Council of Europe), Knott (UK Perm Rep), Maertens (BE Perm Rep), de Ruiter (NL Perm 
Rep), Sylvani (FR Perm Rep)

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 politiċi/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

Alvargonzalez Figaredo, Locati, Speiser

Lemarchal, Panzetti, Sisättö

Rasmussen, Marzocchi

Wild

Sidenius

Tamburini

Mazzotti
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