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Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

LIBE_PV(2010)0427_1

ZÁPIS
ze schůze konané ve dnech 27. dubna 2010 od 9:00 do 12:30 a od 15:00 do 18:30

a 28. dubna 2010 od 9:00 do 12:30
BRUSEL

Schůze byla zahájena v úterý 27. dubna 2010 v 9:00 a předsedala jí Sophia in 't Veld 
(místopředsedkyně).

1. Dne 26. dubna 2010 se v místnosti PHS 3 C 50 uskutečnilo setkání u kulatého 
stolu:„Směrem ke společnému evropskému azylovému systému: studie 
o horizontálních otázkách“

Viz samostatný zápis: PV\815251, PE441.170v01-00

2. Přijetí pořadu jednání LIBE_OJ (2010)0427_1v04-00

Pořad jednání byl přijat.

3. Sdělení předsedkyně

Předsedkyně oznámila, že v návaznosti na schůzi koordinátorů, která se uskutečnila 
dne 26. dubna, bylo rozhodnutí napadnout u Soudního dvora prováděcí pravidla 
Schengenského hraničního kodexu, která se týkají zásahů Frontexu při záchraně na 
moři, odloženo na 10. května.

4. Přechod z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský 
informační systém druhé generace (SIS II) (změna rozhodnutí 2008/839/SVV)
LIBE/7/02186

2010/0006(NLE) KOM(2010)0015 – C7-0040/2010
Zpravodaj: Carlos Coelho (PPE) PR – PE439.091v01-00

AM – PE439.896v01-00
Příslušný výbor: LIBE –
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Stanovisko: BUDG – Alexander Alvaro (ALDE) AD – PE439.248v03-00

 přijetí návrhu zprávy
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 15. března 2010, 12:00

Byly přijaty tyto pozměňovací návrhy: 4, 5, 15 (+ ústní pozměňovací návrh), 6, 7, 8 (s 
ústním pozměňovacím návrhem), 9, 10, ústní pozměňovací návrh (nahrazující 17), 
ústní pozměňovací návrh (nahrazující BUDG 4),18 (+ BUDG 5 totožný), 19 (+ BUDG 
6 totožný), 11, 13 (+ BUDG 2 totožný), 1, kompromisní nahrazující 2, 14 a BUDG 3), 
3, 12 (+ BUDG 1 totožný).
Byly staženy tyto pozměňovací návrhy: 16, 17 (nahrazen ústním pozměňovacím 
návrhem), BUDG 4 (nahrazen ústním pozměňovacím návrhem).
Tyto pozměňovací návrhy nebyly vzaty v potaz: 2, 14, BUDG 3.
Návrh zprávy byl přijat: pro: 36, proti: 1, zdržel se: 1.

5. Přechod z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský 
informační systém druhé generace (SIS II) (změna nařízení (ES) č. 1104/2008)
LIBE/7/01135

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

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

Příslušný výbor: LIBE –
Stanovisko: BUDG – Alexander Alvaro (ALDE) AD – PE439.250v02-00

 přijetí návrhu zprávy
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 15. března 2010, 12:00

Byly přijaty tyto pozměňovací návrhy: 4, 5, 15 (+ústní pozměňovací návrh), 6, 7, 8, 9, 
10, ústní pozměňovací návrh nahrazující 17, ústní pozměňovací návrh nahrazující 
BUDG 4, 18 (+ BUDG 5 totožný), 19 (+ BUDG 6 totožný), 11, 13 (+ BUDG 2 
totožný), 1, kompromisní nahrazující 2, 14 a BUDG 3), 3, 12 (+ BUDG 1 totožný).
Byly staženy tyto pozměňovací návrhy: 16, 17, BUDG 4.
Tyto pozměňovací návrhy nebyly vzaty v potaz: 2, 14, BUDG 3.
Návrh zprávy byl přijat: pro: 36, proti: 0, zdržel se: 1.

6. Vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví
LIBE/7/00398
***I 2009/0098(COD) KOM(2009)0322 – C7-0055/2009
Zpravodaj: Agustín Díaz De Mera García Consuegra 

(PPE)
PR – PE430.311v01-00

AM – PE430.622v01-00
Příslušný výbor: LIBE –

 přijetí (orientační hlasování)

Byly přijaty tyto pozměňovací návrhy: 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 16, 17, 18 (druhá část), 19 
(obě části), 20 (obě části), 21 (obě části) a 22.
Zamítnuty byly tyto pozměňovací návrhy: 8, 10, 12, 15, 18 (první část), 23 a 24.
Byly staženy tyto pozměňovací návrhy: 9, 14, 25.
Tyto pozměňovací návrhy nebyly vzaty v potaz: 4 (totožný s 3), 7 (totožný s 6).

Výsledek orientačního hlasování byl kladný, protože pouze jeden hlas byl proti 
a hlasování se nikdo nezdržel.
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7. Vytvoření společného programu EU pro znovuosídlování
LIBE/7/01804

2009/2240(INI) KOM(2009)0447

Zpravodaj: Rui Tavares (GUE/NGL) PR – PE431.182v01-00
AM – PE439.335v01-00

Příslušný výbor: LIBE –
Stanoviska: AFET – rozhodnutí: bez stanoviska

DEVE – rozhodnutí: bez stanoviska
EMPL – rozhodnutí: bez stanoviska

 přijetí (hlasování o potvrzení)
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 2. března 2010, 12:00

O návrhu zprávy se hlasovalo jako o celku ve znění totožném se zněním, které bylo 
přijato orientačním hlasováním dne 8. dubna 2010. Výsledek hlasování byl 
následující: pro: 39, proti: 1, zdrželi se: 1.

8. Evropský uprchlický fond na období 2008 až 2013 (změna rozhodnutí 
č. 573/2007/ES)
LIBE/7/00834
***I 2009/0127(COD) KOM(2009)0456 – C7-0123/2009

Zpravodaj: Rui Tavares (GUE/NGL) PR – PE430.976v03-00
AM – PE439.334v01-00

Příslušný výbor: LIBE –
Stanoviska: AFET – rozhodnutí: bez stanoviska

DEVE – rozhodnutí: bez stanoviska
EMPL – rozhodnutí: bez stanoviska

 přijetí (hlasování o potvrzení)
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 2. března 2010, 12:00

O návrhu zprávy se hlasovalo jako o celku, přičemž v textu bylo oproti znění, které 
bylo přijato při orientačním hlasování dne 8. dubna 2010, provedeno několik 
technických změn v pozměňovacím návrhu 1, kompromisních pozměňovacích 
návrzích 1, 7 a 8 a byly přidány dva nové kompromisní pozměňovací návrhy 3 a 4. 
Výsledek hlasování byl následující: pro: 40, proti: 2, zdrželi se: 0.

9. Institucionální aspekty přistoupení Evropské Unie k Evropské úmluvě o ochraně 
lidských práv a základních svobod
LIBE/7/02087

2009/2241(INI)

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

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

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

 přijetí návrhu stanoviska

Byly přijaty tyto pozměňovací návrhy: 2 (s ústním pozměňovacím návrhem), nový 
odstavec 2 a (jako ústní pozměňovací návrh), 5 (+ ústní pozměňovací návrh), 6 (+ 
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ústní pozměňovací návrh), kompromisní pozměňovací návrh 1, 8, 12, kompromisní 
pozměňovací návrh 2, kompromisní pozměňovací návrh 3, 18, kompromisní 
pozměňovací návrh 4, 23, 24, 25, kompromisní pozměňovací návrh 5, 28, 29 (+ ústní 
pozměňovací návrh)
Zamítnuty byly tyto pozměňovací návrhy: 1, 3, 4, 11, 21, 22.
Tyto pozměňovací návrhy nebyly vzaty v potaz: 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 
27. 

Návrh zprávy byl přijat, pro: 41 hlasů, proti: 1, zdrželi se: 1.

10. Sdělení Komise: přístup Společenství v oblasti prevence přírodních katastrof 
a katastrof způsobených člověkem
LIBE/7/01295

2009/2151(INI) KOM(2009)0082
Navrhovatelka: Antigoni Papadopoulou (S&D) PA – PE439.890v01-00

AM – PE440.178v02-00
Příslušný výbor: ENVI – João Ferreira (GUE/NGL) PR – PE439.259v01-00

AM – PE439.951v01-00

 přijetí návrhu stanoviska

Byly přijaty tyto pozměňovací návrhy: 1, 2, 3, 5, 6 (druhá část), 7, 8, 9, odstavec 9 
(původní text), 10, odstavec 11 (původní text), 11, odstavec 12 (původní text s ústním 
pozměňovacím návrhem).
Byly staženy tyto pozměňovací návrhy: 4, 12.
Návrh stanoviska byl přijat, pro: 41 hlasů, proti: 1, zdrželi se: 1.

11. Pohlavní zneužívání a pohlavní vykořisťování dětí a dětská pornografii (zrušení 
rámcového rozhodnutí 2004/68/SVV)
LIBE/7/02673
***I 2010/0064(COD) KOM(2010)0094 – C7-0088/2010
Příslušný výbor: LIBE – Roberta Angelilli (PPE)
Stanovisko: CULT –

FEMM –

 výměna názorů

Vystoupila zpravodajka Roberta Agelilliová (PPE) a poprvé představila návrh 
směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a vykořisťování dětí a dětské pornografii. 
Uvedla, že záměrem směrnice je zlepšit boj proti trestné činnosti a dosáhnout 
aktuálnější ochrany a širší strategie. 
Slova se ujala Komise (Reinhard Priebe). Uvedl, že návrh navazuje na starý návrh 
rámcového rozhodnutí ve stejné záležitosti, který neuspěl kvůli Lisabonské smlouvě. 
Dodal, že nový návrh sleduje celostní přístup (potrestání pachatelů, podpora obětí 
a prevence) a že se zabývá novou kriminalizací, novým vývojem v oblasti 
informačních technologií (kriminalizace podvodného získávání důvěry dětí 
a sledování dětské pornografie), pomocí při vyšetřování, pravidly soudní příslušnosti, 
ochranou obětí (omezení počtu výslechů, zvláštní zástupce) a prevencí protiprávního 
jednání a také blokováním a vymazáváním. 
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Příspěvky: Cecilia Wikström (ALDE), Emine Bozkurt (S&D) jménem Birgit 
Sippelové (S&D), Franziska Keller (Verts/ALE), Carmen Romero López (S&D), 
Antigoni Papadopoulou (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Axel Voss (PPE), Sophia 
in 't Veld (ALDE). Na konci debaty vystoupil také Juan José Molinos Cobo 
z předsednictví Rady EU.

12. Ochrana základních práv v EU (2009)
LIBE/7/01334

2009/2161(INI)
Zpravodajka: Kinga Gál (PPE)
Příslušný výbor: LIBE –

 první výměna názorů

Zpravodajka Kinga Gálová uvedla, že toto je nový impulz pro komplexní systém 
ochrany základních práv. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost jsou k dispozici 
nové nástroje a mechanizmy, jako je (nyní právně závazná) Listina základních práv, 
úřad Komisařky pro základní práva, jež se zavázala, že bude pravidelně zveřejňovat 
zprávu o provádění Listiny, Agentura pro základní práva, občanská iniciativa 
a budoucí přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních 
svobod. Všechny tyto nástroje umožňují vytvořit nový přístup k problému ochrany 
základních práv. Zpravodajka vyjádřila záměr použít horizontální přístup, který se 
soustředí zejména na způsob podpoření lepší spolupráce mezi úrovní EU a vnitrostátní 
úrovní, posílenou spolupráci na mezinárodní úrovni (např. s Radou Evropy) a na 
překážky a problematická témata. Vyjádřila rovněž přání, aby komisařka Redingová 
byla pravidelně zvána na jednání výboru LIBE k debatě o základních právech.

Rozpravy se zúčastnili někteří poslanci: Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Hélène 
Flautre.

V této fázi je hlasování o zprávě plánováno na listopadové plenární zasedání, což 
umožní do zprávy zapracovat informace a údaje z výroční zprávy Agentury EU pro 
základní práva (FRA), která bude výboru LIBE předložena 10. června a informace ze 
slyšení o základních právech, které výbor LIBE uspořádal ve dnech 21. a 22. června.

Schůze byla přerušena v 10:50 a pokračovala v 11:30.

13. Prevence obchodování s lidmi (zrušení rámcového rozhodnutí 2002/629/SVV)
LIBE/7/02676
***I 2010/0065(COD) KOM(2010)0095 – C7-0087/2010
Příslušný výbor: LIBE –
Stanovisko: FEMM –

 vystoupení Komise
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 2. června 2010, 12:00

Zasedání smíšeného výboru za účasti Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví 
(FEMM) podle odst. 51 jednacího řádu.

Viz samostatný zápis: PV\814283, PE441.145v01-00
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V 15:00 je předsednictví ujala Sophia in 't Veld (místopředsedkyně).

14. Vízová liberalizace pro Bosnu a Hercegovinu a Albánii
LIBE/7/02769

 předložení hodnotících zpráv

Diskuze byla neveřejná:

Zástupce Komise Jean-Louis De Brouwer představil návrh hodnotících zpráv.

Rozpravy se zúčastnili Tanja Fajon, Sarah Ludford, Louis Bontes, Anna Maria 
Corazza Bildt, Emine Bozkurt, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat a Cecilia 
Wikström.

15. Účast Švýcarska a Lichtenštejnska na činnostech agentury Frontex
LIBE/7/00319

2009/0073(NLE) 05707/2010 – C7-0217/2009
Zpravodaj: Philip Claeys (NI) PR – PE440.137v01-00
Příslušný výbor: LIBE –
Stanovisko: AFET – rozhodnutí: bez stanoviska

 projednání návrhu zprávy
 rozhodnutí o lhůtě pro předložení pozměňovacích návrhů

Zpravodaj Philip Claeys představil svůj návrh zprávy a doporučil, aby Parlament 
vyjádřil svůj souhlas se závěry dohody mezi EU, Švýcarskou konfederací 
a Lichtenštejnskem o účasti obou zemí na činnostech Frontexu. Zástupce Komise 
Jean-Louis De Brouwer zodpověděl otázku Wima van de Campa.

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů byla stanovena na 11. května 2010 
v poledne. Hlasování ve výboru LIBE je plánováno na 31. května nebo 1. června 2010.

16. Dohoda mezi Evropským společenstvím a Pákistánem o zpětném přebírání osob
LIBE/7/00267

2009/0036(NLE) KOM(2009)0106 – C7-0264/2009

Zpravodaj: Csaba Sógor (PPE)
Příslušný výbor: LIBE –
Stanovisko: AFET – Nicole Kiil-Nielsen 

(Verts/ALE)
PA – PE439.420v01-00

AM – PE440.167v01-00

 druhá výměna názorů

Šlo o druhou výměnu názorů na toto téma. Zpravodaj Csaba Sógor uvedl, že jeho 
skupina je pro přijetí dohody.

Zazněly příspěvky Sylvie Guillaumové (stínová zpravodajka S&D), Hélène Flautreové 
(Verts/ALE) jménem Nicole Kiil-Nielsenové (zpravodajka AFET) a Nathalie 
Griesbeckové (ALDE) Jak zástupce předsednictví Rady EU (Burgos) tak zástupce 
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Komise (De Bouwer) zdůraznili důležitost dohody o zpětném vydávání osob.

Návrh doporučení Csaby Sógora bude představen na schůzi výboru LIBE ve dnech 
31. května až 1. června.

17. Rozšíření oblasti působnosti směrnice 2003/109/ES na osoby požívající 
mezinárodní ochrany
LIBE/7/02343
***I 2007/0112(COD) KOM(2007)0298 – C6-0196/2007
Zpravodaj: Claude Moraes (S&D)
Příslušný výbor: LIBE –
Stanovisko: AFET – rozhodnutí: bez stanoviska

DEVE –
EMPL –

 vystoupení Komise

V rámci tohoto vystoupení zástupkyně Komise Muriel Guinová zdůraznila skutečnost, 
že tento návrh rozšíření oblasti působnosti směrnice 2003/109/ES na osoby požívající 
mezinárodní ochrany je důležitým doplněním společného evropského azylového 
systému. Bylo připomenuto, že kompromisní text navržený francouzským 
předsednictvím byl schválen takřka jednomyslně, ale vzhledem k tomu, že před 
vstupem Lisabonské smlouvy v platnost byla vyžadována úplná jednomyslnost, 
nemohla ho Rada přijmout. 

Zpravodaj Claude Morales rovněž vyjádřil, že se snaží dosáhnout shody založené na 
kompromisním textu Rady a zdůraznil, že by šlo o nový krok k dokončení společného 
evropského azylového systému (CEAS). Oznámil svůj záměr úzce zapojit stínové 
zpravodaje do přípravy návrhu zprávy, která by, jak uvedl, mohla být předložena 
v průběhu léta.

Mariya Nedelchevová položila Komisi otázku a rozprava byla uzavřena prohlášením 
španělského předsednictví (Burgos) a závěrečnými poznámkami zpravodaje, který 
zopakoval své přání dospět v této záležitosti k dohodě v prvním čtení.

Schůze byla přerušena v 16:47 a znovu zahájena ve středu 28. dubna 2010 v 9:15 za 
předsednictví Kingy Gálové (místopředsedkyně).

18. Europol: zpráva TE-SAT 2010 (zpráva o terorismu a trendech v EU)
LIBE/7/02770

 představení zprávy

Ředitel Europolu Rob Wainwright představil zprávu TE-SAT na rok 2010, kterou 
připravil Europol. Zpráva zdůrazňuje zvýšení počtu teroristických útoků v porovnání 
s obdobím před 1-2 roky a nárůst počtu jednotlivců souzených pro terorismus.

Rozpravy se zúčastnili: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sarah Ludford, 
Mario Borghezio, Sophia in 't Veld, Stanimir Ilchev, Axel Voss, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio a Carmen Romero López.
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19. Sjednocený postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce
LIBE/7/02271
***I 2007/0229(COD) KOM(2007)0638 – C6-0470/2007

Zpravodajka: Véronique Mathieu (PPE) PR – PE439.363v01-00
AM – PE439.963v01-00

Příslušný výbor: LIBE* –
Stanovisko: EMPL* – Alejandro Cercas (S&D) PA – PE439.114v01-00

AM – PE440.019v01-00

 případné představení současného stavu jednání s Radou

Zpravodajka Véronique Mathieuová zahájila svůj příspěvek tím, že vyjádřila své 
uspokojení nad pokrokem dosaženým v této oblasti v úzké spolupráci se stínovými 
zpravodaji. Za ústřední jablko sváru označila oblast působnosti této směrnice, kterou 
by chtěli někteří zúčastnění rozšířit, zejména na sezónní pracovníky. Vyjádřila svou 
obavu, že pokus o rozšíření působnosti může ohrozit dosažení dohody s Radou. 
Zavázala se, že se pokusí získat lepší záruky v otázce transparentnosti a objektivity 
kritérií pro vystavení povolení.  Na závěr oznámila, že se příští neformální schůze 
Rady a Komise na toto téma uskuteční 5. května.

S prohlášením vystoupili zástupce předsednictví Gomez a zástupce Komise Szigeti, 
který opětovně potvrdil ochotu Komise předložit novou směrnici o sezónních 
pracovnících a zmínil akční plán Stockholmského programu. S příspěvky vystoupili 
Vilija Blinkevičiūtė, Sophia in 't Veld a Jean Lambert.

20. Setkání s Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky Antoniem Guterresem 
týkající se záležitostí spojených s azylovou politikou, kterému společně 
předsedaly Výbor pro rozvoj a podvýbor pro lidská práva
LIBE/7/02742

 výměna názorů týkající se současné diskuze o přezkumu azylové politiky EU 
a budoucího společného evropského azylového systému

Předsedkyně výboru LIBE Kinga Gálová přivítala Vysokého komisaře a blahopřála 
mu k obnovenému mandátu. Antonió Guterres ve svém příspěvku připomenul krajní 
důležitost zavedení společného evropského azylového systému. Vyjádřil politování 
nad velkou rozmanitostí, která existuje mezi azylovými systémy různých evropských 
zemí a která zvyšuje míru druhotného pohybu osob. V této souvislosti uvítal 
přepracované znění návrhů předložených Komisí, jež jsou důležitým krokem vpřed při 
zvyšování soudržnosti a důslednosti tohoto systému. Zmínil rozšíření spolupráce mezi 
UNHCR a Frontexem a připomenul, že systém správy hranic musí být efektivní, ale 
zároveň musí zohledňovat potřebu ochrany.

Následující části schůze předsedala Heidi Hautalaová, předsedkyně podvýboru pro 
lidská práva, která předala slovo následujícím poslancům: 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 
a Antigoni Papadopoulou.

21. Různé
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Pod tímto bodem nebylo nic k projednání.

22. Datum konání příští schůze
 10. května 2010, 15:00 - 18.30 (Brusel)

Schůze skončila ve 12:40.
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