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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

LIBE_PV(2010)0427_1

ACTA
Reunião de 27 de Abril de 2010, das 9.00 às 12.30 e das 15.00 às 18.30,

e 28 de Abril de 2010, das 9.00 às 12.30
BRUXELAS

A reunião tem início às 9.00 de terça-feira, 27 de Abril de 2010, sob a presidência de Sophia 
in't Veld (vice-presidente).

1. Uma Mesa-Redonda teve lugar a 26 de Abril de 2010:
"Para um Sistema Europeu Comum de Asilo: Estudo sobre alguns temas 
transversais", 15.00 - 18.30, PHS - Sala 3 C 050

Ver acta em separado: PV\815251, PE441.170v01-00

2. Aprovação da ordem do dia LIBE_OJ (2010)0427_1v04-00

A ordem do dia é aprovada.

3. Comunicações da presidente

A presidente anuncia que, na sequência da reunião dos coordenadores de 26 de Abril, 
a decisão de interpor recurso perante o Tribunal de Justiça das normas de execução do 
Código Europeu das Fronteiras relacionadas com as operações de salvamento no mar 
efectuadas pela Agência FRONTEX foi adiada para 10 de Maio.

4. Migração do Sistema de Informação de Schengen (SIS 1+) para o Sistema de 
Informação de Schengen de segunda geração (SIS II) (alteração da Decisão 
2008/839/JHA)
LIBE/7/02186

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

AM – PE439.896v01-00
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Fundo: LIBE –
Pareceres: BUDG – Alexander Alvaro (ALDE) AD – PE439.248v03-00

 Aprovação do projecto de relatório
 Prazo para a entrega de alterações: 15 de Março de 2010, 12.00

As seguintes alterações são aprovadas: 4, 5, 15 (+ alteração oral), 6, 7, 8 (com 
alteração oral), 9, 10, alteração oral (em substituição da alteração 17), alteração oral 
(em substituição da alteração BUDG 4), 18 (+ BUDG 5 idêntica), 19 (+ BUDG 6 
idêntica), 11, 13 (+ BUDG 2 idêntica), 1, alteração de compromisso em substituição 
das alterações 2, 14 e BUDG 3), 3 e 12 (+ BUDG 1 idêntica).
As seguintes alterações são retiradas: 16, 17 (substituída por alteração oral) e BUDG 4 
(substituída por alteração oral).
As seguintes alterações caducam: 2, 14 e BUDG 3.
O projecto de relatório é aprovado por 36 votos a favor, um 1 voto contra e 1 
abstenção.

5. Migração do Sistema de Informação de Schengen (SIS 1+) para o Sistema de 
Informação de Schengen de segunda geração (SIS II) (alteração do Regulamento 
(CE) n.º 1104/2008)
LIBE/7/01135

2009/0136(NLE) COM(2009)0508 – C7-0244/2009
Relator: Carlos Coelho (PPE) PR – PE430.541v02-00

AM – PE438.184v01-00
Fundo: LIBE –
Pareceres: BUDG – Alexander Alvaro (ALDE) AD – PE439.250v02-00

 Aprovação do projecto de relatório
 Prazo para a entrega de alterações: 15 de Março de 2010, 12.00

As seguintes alterações são aprovadas: 4, 5, 15 (+ alteração oral), 6, 7, 8, 9, 10, 
alteração oral em substituição da alteração 17, alteração oral em substituição da 
alteração BUDG 4, 18 (+ BUDG 5 idêntica), 19 (+ BUDG 6 idêntica), 11, 13 (+ 
BUDG 2 idêntica), 1, alteração de compromisso em substituição das alterações 2, 14 e 
BUDG 3), 3 e 12 (+ BUDG 1 idêntica).
As seguintes alterações são retiradas: 16, 17 e BUDG 4.
As seguintes alterações caducam: 2, 14 e BUDG 3.
O projecto de relatório é aprovado por 33 votos a favor, 0 votos contra e 1 abstenção.

6. Criação de uma rede de agentes de ligação da imigração
LIBE/7/00398
***I 2009/0098(COD) COM(2009)0322 – C7-0055/2009
Relator: Agustín Díaz De Mera García Consuegra 

(PPE)
PR – PE430.311v01-00

AM – PE430.622v01-00
Fundo: LIBE –

 Aprovação (votação de orientação)

As seguintes alterações são aprovadas: 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 16, 17, 18 (segunda parte), 
19 (ambas as partes), 20 (ambas as partes), 21 (ambas as partes) e 22.
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As seguintes alterações são rejeitadas: 8, 10, 12, 15, 18 (primeira parte), 23 e 24.
As seguintes alterações são retiradas: 9, 14 e 25.
As seguintes alterações caducam: 4 (idêntica à alteração 3) e 7 (idêntica à alteração 6).

O resultado da votação de orientação é positivo, na medida em que há apenas um voto 
contra e nenhuma abstenção.

7. Criação de um programa conjunto de reinstalação da UE
LIBE/7/01804

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

AM – PE439.335v01-00
Fundo: LIBE –
Pareceres: AFET – Decisão: não emitir parecer

DEVE – Decisão: não emitir parecer
EMPL – Decisão: não emitir parecer

 Aprovação (votação de confirmação)
 Prazo para a entrega de alterações: 2 de Março de 2010, 12.00

O projecto de relatório é votado "em bloco" com um texto idêntico ao resultado da 
votação de orientação de 8 de Abril de 2010. O resultado é de 39 votos a favor, 1 voto 
contra e 1 abstenção. 

8. Fundo Europeu para os Refugiados para o período de 2008 a 2013 (alteração da 
Decisão n.º 573/2007/CE).
LIBE/7/00834
***I 2009/0127(COD) COM(2009)0456 – C7-0123/2009
Relator: Rui Tavares (GUE/NGL) PR – PE430.976v03-00

AM – PE439.334v01-00
Fundo: LIBE –
Pareceres: AFET – Decisão: não emitir parecer

DEVE – Decisão: não emitir parecer
EMPL – Decisão: não emitir parecer

 Aprovação (votação de confirmação)
 Prazo para a entrega de alterações: 2 de Março de 2010, 12.00

O projecto de relatório é votado "em bloco" com um texto que, comparativamente ao 
resultado da votação de orientação de 8 de Abril de 2010, tem algumas modificações 
técnicas na alteração 1, nas alterações de compromisso 1, 7 e 8, e duas novas 
alterações de compromisso 3 e 4. 
O resultado é de 40 votos a favor e 2 contra. 

9. Aspectos institucionais da adesão da União Europeia à Convenção Europeia para 
a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais 
LIBE/7/02087

2009/2241(INI)
Relatora de 
parecer:

Kinga Gál (PPE) PA – PE439.414v01-00
AM – PE440.026v01-00
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Fundo: AFCO* – Ramón Jáuregui Atondo
(S&D)

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

 Aprovação do projecto de parecer

As seguintes alterações são aprovadas: 2 (com alteração oral), novo n.º 2-A (como 
alteração oral), 5 (+ alteração oral), 6 (+ alteração oral), alteração de compromisso 1, 8 
e 12, alteração de compromisso 2, alteração de compromisso 3 e 18, alteração de 
compromisso 4, 23, 24 e 25, alteração de compromisso 5, 28 e 29 (+ alteração oral).
As seguintes alterações são rejeitadas: 1, 3, 4, 11, 21 e 22.
As seguintes alterações caducam: 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26 e 27. 
O projecto de parecer é aprovado por 41 votos a favor e 1 contra.

10. Comunicação da Comissão: Abordagem comunitária sobre a prevenção de 
catástrofes naturais ou provocadas pelo Homem
LIBE/7/01295

2009/2151(INI) COM(2009)0082

Relatora de 
parecer:

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

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

 Aprovação do projecto de parecer

As seguintes alterações são aprovadas: 1, 2, 3, 5, 6 (segunda parte), 7, 8, 9, n.º 9 (texto 
original), 10, n.º 11 (texto original), e 11, n.º 12 (texto original com alteração oral).
As seguintes alterações são retiradas: 4 e 12.
O projecto de parecer é aprovado por 41 votos a favor , 1 voto contra e 1 abstenção.

11. Abuso e exploração sexual de crianças e pornografia infantil (revogação da 
Decisão-Quadro 2004/68/JAI)
LIBE/7/02673
***I 2010/0064(COD) COM(2010)0094 – C7-0088/2010
Fundo: LIBE – Roberta Angelilli (PPE)
Pareceres: CULT –

FEMM –

 Troca de pontos de vista

A relatora, Roberta Angelilli (PPE), intervém e faz a apresentação inicial da proposta 
de directiva sobre a luta contra a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil. 
Afirma que o objectivo é melhorar a luta contra a criminalidade e alcançar uma 
protecção mais actualizada e uma estratégia mais ampla.  
A Comissão toma a palavra (Reinhard Priebe). Afirma que esta proposta segue a
anterior proposta da Decisão-Quadro relativa ao mesmo assunto, que prescreveu por 
causa do Tratado de Lisboa. Acrescenta que a nova proposta segue uma abordagem 
holística (punição dos culpados, apoio às vítimas e prevenção) e que trata de novas 
formas de criminalização, novas ferramentas tecnológicas (criminalização do 
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aliciamento por via electrónica e do visionamento de pornografia infantil), assistência 
no domínio da investigação, regras de competência jurídica, protecção das vítimas 
(limitação do número de entrevistas, definição de um representante especial) e 
prevenção dos crimes, bem como bloqueio ou cancelamento de dados pessoais 
relacionados com processos. 

Intervenientes: Cecilia Wikström (ALDE), Emine Bozkurt (S&D) em nome de Birgit 
Sippel (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). Juan José Molinos Cobo, representante da Presidência, intervém 
igualmente no final do debate.

12. Protecção dos direitos fundamentais na UE (2009)
LIBE/7/01334

2009/2161(INI)
Relatora: Kinga Gál (PPE)
Fundo: LIBE –

 Primeira troca de pontos de vista

A relatora, Kinga Gál, afirma que se trata de um novo impulso para um sistema 
abrangente de protecção dos direitos fundamentais. Após a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa, estão disponíveis novos instrumentos e mecanismos, como a Carta 
dos Direitos Fundamentais, agora vinculativa do ponto de vista jurídico, uma 
Comissária dos Direitos Fundamentais, que se comprometeu a publicar com 
regularidade um relatório sobre a aplicação da Carta, a Agência dos Direitos 
Fundamentais, a iniciativa de cidadania e a futura adesão da UE à Convenção 
Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais. 
Todos estes instrumentos possibilitam a adopção de uma nova abordagem do 
problema da protecção dos direitos fundamentais. A relatora expressa a sua intenção 
de estabelecer uma abordagem horizontal, centrada em particular no modo de apoiar 
uma melhor cooperação a nível europeu e a nível nacional, uma cooperação reforçada 
a nível internacional (por exemplo, com o Conselho da Europa) e sobre dificuldades e 
questões problemáticas. Expressa também o seu desejo de convidar regularmente a 
Comissária Reding para as reuniões da Comissão LIBE com vista a uma discussão 
sobre os direitos fundamentais.

Os seguintes membros intervêm no debate: Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, 
Hélène Flautre.

Nesta fase, a votação do relatório está prevista para a sessão plenária de Novembro, o 
que permitirá incorporar no mesmo informações e dados resultantes do relatório anual 
da Agência dos Direitos Fundamentais sobre questões relativas aos direitos 
fundamentais, que será apresentado à Comissão LIBE a 10 de Junho, assim como da 
audição sobre os direitos fundamentais organizada por esta comissão a 21 e 22 de 
Junho.

A reunião, suspensa às 10.50, prossegue às 11.30.
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13. Tráfico de seres humanos (revogação da Decisão-Quadro 2002/629/JAI)
LIBE/7/02676
***I 2010/0065(COD) COM(2010)0095 – C7-0087/2010

Fundo: LIBE –
Pareceres: FEMM –

 Exposição da Comissão
 Prazo para a entrega de alterações: 2 de Junho de 2010, 12.00

Reunião conjunta com a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros (FEMM), de acordo com o artigo 51.° do Regimento

Ver acta em separado: PV\814283, PE441.145v01-00

Sophia in't Veld (vice-presidente) assume a presidência às 15.00.

14. Liberalização do regime de vistos com a Bósnia-Herzegovina e a Albânia 
LIBE/7/02769

 Apresentação dos relatórios de avaliação 

O debate tem lugar à porta fechada.

O representante da Comissão, Jean-Louis De Brouwer, apresenta os projectos de 
relatórios de avaliação.

Tanja Fajon, Sarah Ludford, Louis Bontes, Anna Maria Corazza Bildt, Emine Bozkurt, 
Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat e Cecilia Wikström participam no debate.

15. Participação da Suíça e do Liechtenstein nas actividades da Agência FRONTEX
LIBE/7/00319

2009/0073(NLE) 05707/2010 – C7-0217/2009
Relator: Philip Claeys (NI) PR – PE440.137v01-00
Fundo: LIBE –
Pareceres: AFET – Decisão: não emitir parecer

 Apreciação do projecto de relatório
 Decisão sobre o prazo para a entrega de alterações

O relator, Philip Claeys, apresenta o seu projecto de relatório e recomenda que o 
Parlamento aprove a conclusão do acordo entre a União Europeia, a Confederação 
Suíça e o Principado do Liechtenstein sobre a participação de ambos os países nas 
actividades da Agência FRONTEX. O representante da Comissão, Jean-Louis De 
Brouwer, responde a uma pergunta de Wim van de Camp.

Prazo para a apresentação de alterações: 11 de Maio de 2010, 12.00. A votação na 
Comissão LIBE está marcada para 31 de Maio - 1 de Junho de 2010.

16. Acordo de readmissão CE-Paquistão
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LIBE/7/00267
2009/0036(NLE) COM(2009)0106 – C7-0264/2009

Relator: Csaba Sógor (PPE)
Fundo: LIBE –
Pareceres: AFET – Nicole Kiil-Nielsen 

(VERTS/ALE)
PA – PE439.420v01-00

AM – PE440.167v01-00

 Segunda troca de pontos de vista

É a segunda troca de pontos de vista sobre esta questão. O relator, Csaba Sógor, afirma 
que o seu grupo está a favor da aprovação do acordo.

Intervêm Sylvie Guillaume (relatora-sombra do Grupo S&D), Hélène Flautre 
(VERTS/ALE) em nome de Nicole Kiil-Nielsen (relatora da Comissão AFET) e 
Nathalie Griesbeck (ALDE). A Presidência (Burgos) e a Comissão (De Brouwer) 
realçam ambas a importância deste acordo de readmissão.

O projecto de recomendação de Csaba Sógor será apresentado na reunião da Comissão 
LIBE de 31 de Maio - 1 de Junho.

17. Alargamento do âmbito de aplicação da Directiva 2003/109/CE aos beneficiários 
de protecção internacional
LIBE/7/02343
***I 2007/0112(COD) COM(2007)0298 – C6-0196/2007

Relator: Claude Moraes (S&D)
Fundo: LIBE –
Pareceres: AFET – Decisão: não emitir parecer

DEVE –
EMPL –

 Exposição da Comissão

Nesta exposição, a Comissão (Muriel Guin) salienta que esta proposta de alargamento 
do âmbito de aplicação da Directiva 2003/109/CE aos beneficiários de protecção 
internacional é um importante complemento ao Sistema Europeu Comum de Asilo 
(SECA). É relembrado o facto de que se alcançou praticamente a unanimidade 
relativamente a um texto de compromisso delineado pela Presidência francesa, mas 
tendo em consideração que antes da entrada em vigor do Tratado de Lisboa era exigida 
a unanimidade, não podia existir acordo no Conselho. 

O relator, Claude Moraes, expressa também a sua disponibilidade para obter um 
acordo com base no texto de compromisso do Conselho, salientando que isso seria um 
novo passo no sentido da finalização do SECA. Anuncia a sua intenção de envolver 
estreitamente os relatores-sombra na elaboração de um projecto de relatório que, 
segundo o próprio, poderá ser apresentado no Verão.

Mariya Nedelcheva faz uma pergunta à Comissão e o debate encerra com uma 
declaração da Presidência espanhola (Burgos) e uma observação final do relator, que 
reitera o seu desejo de obter um acordo em primeira leitura nesta matéria.
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A reunião, suspensa às 16.47, prossegue às 9.15 de quarta-feira, 28 de Abril de 2010, sob a 
presidência de Kinga Gál (vice-presidente).

18. Europol: relatório TE-SAT de 2010 (relatório sobre a situação e as tendências do 
terrorismo na UE)
LIBE/7/02770

 Apresentação do relatório

Rob Wainwright, Director da Europol, apresenta o relatório TE-SAT de 2010 
elaborado pela Europol. O relatório destaca uma diminuição dos ataques terroristas 
comparativamente aos últimos dois anos e um aumento do número de indivíduos 
julgados por terrorismo.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sarah Ludford, Mario Borghezio, Sophia in't 
Veld, Stanimir Ilchev, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio e Carmen Romero 
López participam no debate.

19. Procedimento de pedido único de concessão de uma autorização de residência e 
de trabalho
LIBE/7/02271
***I 2007/0229(COD) COM(2007)0638 – C6-0470/2007
Relatora: Véronique Mathieu (PPE) PR – PE439.363v01-00

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

AM – PE440.019v01-00

 Eventualmente, apresentação do ponto de situação das negociações com o 
Conselho

A relatora, Véronique Mathieu, começa a sua intervenção por exprimir a sua satisfação 
com os progressos alcançados nesta matéria, em estreita cooperação com os 
relatores-sombra. Como principal ponto de discórdia, menciona o âmbito de aplicação 
da Directiva, que alguns gostariam de ver alargado, nomeadamente aos trabalhadores 
sazonais. Exprime o seu receio de que uma tentativa de alargar o âmbito de aplicação 
possa pôr em causa qualquer acordo com o Conselho. Compromete-se a tentar obter 
melhores garantias sobre a questão da transparência e da objectividade dos critérios 
estabelecidos com vista à emissão da autorização. Por último, anuncia que a próxima 
reunião informal com o Conselho e a Comissão sobre esta matéria terá lugar a 5 de 
Maio.

A Presidência (Gomez) e a Comissão (Szigeti) proferem declarações através das quais 
asseguram a disponibilidade da Comissão para apresentar uma nova Directiva sobre os 
trabalhadores sazonais, referindo-se ao Plano de Acção do Programa de Estocolmo. 
Intervêm Vilija Blinkevičiūtė, Sophia in't Veld e Jean Lambert.

20. Reunião com o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, António 
Guterres, sobre questões relacionadas com a política de asilo, co-presidida pela 
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Comissão do Desenvolvimento e pela Subcomissão dos Direitos do Homem.
LIBE/7/02742

 Troca de pontos de vista sobre as discussões em curso quanto à revisão da Política 
de Asilo da UE e ao futuro Sistema Europeu Comum de Asilo

A presidente da Comissão LIBE, Kinga Gál, dá as boas-vindas ao Alto Comissário, 
felicitando-o pela renovação do seu mandato. Na sua intervenção, António Guterres 
relembra a especial importância da criação de um Sistema Europeu Comum de Asilo. 
Lamenta o elevado grau de diversidade que continua a verificar-se entre os sistemas de 
asilo dos diferentes países europeus, o que suscita inúmeros movimentos secundários.
Neste contexto, congratula-se com as propostas de reformulação apresentadas pela 
Comissão, que são um passo muito importante no sentido do aumento da coerência e 
da consistência do sistema. Menciona a crescente cooperação entre o ACNUR e a 
Agência FRONTEX e relembra que um sistema de gestão de fronteiras deve ser 
eficiente e ao mesmo tempo sensível à protecção. 

A segunda parte da reunião é presidida por Heidi Hautala, presidente da Subcomissão 
dos Direitos do Homem, que dá a palavra aos seguintes Membros: 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 e Antigoni Papadopoulou.

21. Diversos

Nada a registar.

22. Data da próxima reunião
 10 de Maio de 2010, das15.00 às 18.30 (Bruxelas)

A reunião é dada por encerrada às 12.40.
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