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PROCES-VERBAL
Reuniunea din 27 aprilie 2010, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

și 28 aprilie 2010, 9.00 - 12.30
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă marți, 27 aprilie 2010, la ora 9.00, fiind prezidată de Sophia in 't 
Veld (vicepreședintă).

1. Masa rotundă care a avut loc la 26 aprilie 2010:
„Către un sistem european comun de azil: studiu asupra unor chestiuni 
orizontale”, 15.00 – 18.30, sala PHS 3 C 50

A se vedea procesul-verbal separat: PV\815251, PE441.170v01-00

2. Adoptarea ordinii de zi LIBE_OJ (2010)0427_1v04-00

Ordinea de zi a fost adoptată.

3. Comunicări ale președintei

Președinta a anunțat că, în urma reuniunii coordonatorilor din 26 aprilie, decizia de a 
contesta la Curtea de Justiție reglementările de punere în aplicare a Codului 
frontierelor europene privind intervențiile Frontex de salvare pe mare, a fost amânată 
pentru data de 10 mai.

4. Migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de 
Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (modificarea Deciziei 
2008/839/JAI)
LIBE/7/02186

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

Raportor: Carlos Coelho (PPE) PR – PE439.091v01-00
AM – PE439.896v01-00
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Fond: LIBE –
Avize: BUDG – Alexander Alvaro (ALDE) AD – PE439.248v03-00

 Adoptarea proiectului de raport
 Termen pentru depunerea amendamentelor: 15 martie 2010, 12.00

Următoarele amendamente au fost adoptate: 4, 5, 15 (+ amendament oral), 6, 7, 8 (cu 
amendament oral), 9, 10, amendament oral (care înlocuiește amendamentul 17), 
amendament oral (care înlocuiește 4 BUDG), 18 (+ 5 BUDG identic), 19 (+ 6 BUDG 
identic), 11, 13 (+ 2 BUDG identic), 1, amendament de compromis care înlocuiește 2, 
14 și 3 BUDG, 3, 12 (+ 1 BUDG identic).
Următoarele amendamente au fost retrase: 16, 17 (înlocuit de amendament oral), 4 
BUDG (înlocuit de amendament oral).
Următoarele amendamente au devenit caduce: 2, 14, 3 BUDG.
Proiectul de raport a fost adoptat cu 36 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere.

5. Migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de 
Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (modificarea Regulamentului 
(CE) nr. 1104/2008)
LIBE/7/01135

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

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

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

 Adoptarea proiectului de raport
 Termen pentru depunerea amendamentelor: 15 martie 2010, 12.00

Următoarele amendamente au fost adoptate: 4, 5, 15 (+ amendament oral), 6, 7, 8, 9, 
10, amendament oral (care înlocuiește amendamentul 17), amendament oral (care 
înlocuiește 4 BUDG), 18 (+ 5 BUDG identic), 19 (+ 6 BUDG identic), 11, 13 (+ 2 
BUDG identic), 1, amendament de compromis care înlocuiește 2, 14 și 3 BUDG, 3, 12 
(+ 1 BUDG identic).
Următoarele amendamente au fost retrase: 16, 17, 4 BUDG.
Următoarele amendamente au devenit caduce: 2, 14, 3 BUDG.
Proiectul de raport a fost adoptat cu 33 de voturi pentru, niciunul împotrivă și o 
abținere.

6. Crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație
LIBE/7/00398
***I. 2009/0098(COD) COM(2009)0322 – C7-0055/2009
Raportor: Agustín Díaz De Mera García Consuegra 

(PPE)
PR – PE430.311v01-00

AM – PE430.622v01-00
Fond: LIBE –

 Adoptare (vot orientativ)

Următoarele amendamente au fost adoptate: 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 16, 17, 18 (partea a 
doua), 19 (ambele părți), 20 (ambele părți), 21 (ambele părți) și 22.
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Au fost respinse următoarele amendamente: 8, 10, 12, 15, 18 (prima parte), 23 și 24.
Următoarele amendamente au fost retrase: 9, 14, 25.
Următoarele amendamente au devenit caduce: 4 (identic cu 3), 7 (identic cu 6).

Rezultatul votului orientativ a fost unul pozitiv, înregistrându-se doar un vot împotrivă 
și nicio abținere.

7. Crearea unui Program comun de reinstalare al UE
LIBE/7/01804

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

AM – PE439.335v01-00
Fond: LIBE –
Avize: AFET – Decizie: fără aviz

DEVE – Decizie: fără aviz
EMPL – Decizie: fără aviz

 Adoptare (vot de confirmare)
 Termen pentru depunerea amendamentelor: 2 martie 2010, 12.00

Proiectul de raport a fost votat „în bloc”, cu un text identic celui care a rezultat din 
votului orientativ din 8 aprilie 2010. Rezultatul votului a fost de 39 de voturi pentru, 
unul împotrivă și o abținere.

8. Fondul european pentru refugiați pentru perioada 2008-2013 (modificare a 
Deciziei nr. 573/2007/CE)
LIBE/7/00834
***I 2009/0127(COD) COM(2009)0456 – C7-0123/2009
Raportor: Rui Tavares (GUE/NGL) PR – PE430.976v03-00

AM – PE439.334v01-00
Fond: LIBE –
Avize: AFET – Decizie: fără aviz

DEVE – Decizie: fără aviz
EMPL – Decizie: fără aviz

 Adoptare (vot de confirmare)
 Termen pentru depunerea amendamentelor: 2 martie 2010, 12.00

Proiectul de raport a fost votat „în bloc”, cu un text care, în comparație cu cel care a 
rezultat din votul orientativ din 8 aprilie 2010, a comportat unele modificări de natură 
tehnică la amendamentul 1, amendamentul de compromis 1, amendamentul de 
compromis 7 și amendamentul de compromis 8 și două noi amendamente de 
compromis 3 și 4. 
Rezultatul votului a fost de 40 de voturi pentru, două împotrivă și nicio abținere.

9. Aspectele instituționale ale aderării Uniunii Europene la Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 
LIBE/7/02087

2009/2241(INI)
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Raportoare 
pentru aviz:

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

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

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

 Adoptarea proiectului de aviz 

Următoarele amendamente au fost adoptate: 2 (cu amendament oral), noul alineat 2a 
(ca amendament oral), 5 (+ amendament oral), 6 (+ amendament oral), amendamentele 
de compromis 1, 8 și 12, amendamentul de compromis 2, amendamentele de 
compromis 3 și 18, amendamentele de compromis 4, 23, 24 și 25, amendamentele de 
compromis 5, 28, 29 (+ amendament oral).
Au fost respinse următoarele amendamente: 1, 3, 4, 11, 21, 22.
Următoarele amendamente au devenit caduce: 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 
27. 
Proiectul de aviz a fost adoptat cu 41 de voturi pentru, un vot împotrivă și nicio 
abținere.

10. Comunicarea Comisiei: „O abordare comunitară în privința prevenirii 
dezastrelor naturale și a celor provocate de om”
LIBE/7/01295

2009/2151(INI) COM(2009)0082
Raportoare 
pentru aviz:

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

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

 Adoptarea proiectului de aviz 

Următoarele amendamente au fost adoptate: 1, 2, 3, 5, 6 (partea a doua), 7, 8, 9 
alineatul 9 (textul original), 10 alineatul 11 (textul original), 11 alineatul 12 (textul 
original cu amendament oral).
Următoarele amendamente au fost retrase: 4, 12.
Proiectul de aviz a fost adoptat cu 41 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere.

11. Combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a 
pornografiei infantile (abrogarea deciziei-cadru 2004/68/JAI)
LIBE/7/02673
***I 2010/0064(COD) COM(2010)0094 – C7-0088/2010
Fond: LIBE – Roberta Angelilli (PPE)
Avize: CULT –

FEMM –

 Schimb de opinii

Raportoarea, Roberta Angelilli (PPE), a luat cuvântul și a prezentat propunerea de 
directivă privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a 
copiilor și a pornografiei infantile. Ea a declarat că obiectivul acesteia îl reprezintă 
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intensificarea combaterii infracționalității penale și realizarea unei protecții 
îmbunătățite, precum și o strategie mai cuprinzătoare. 
Din partea Comisiei a luat cuvântul Reinhard Priebe. Acesta a arătat că propunerea 
decurge din propunerea anterioară de decizie-cadru pe aceeași temă, care a devenit 
caducă odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. El a mai adăugat faptul 
că noua propunere urmează o abordare holistică (pedepsirea făptașilor, acordarea de 
sprijin victimelor și prevenirea) și că se ocupă de noi tipuri de infracționalitate, noi 
evoluții în domeniul informatic (criminalizarea „grooming-ului” - manipularea 
psihologică prin care un adult se împrietenește cu un copil cu intenția de a comite 
abuzuri sexuale asupra acestuia – și a consultării de materiale pornografice infantile), 
asistența acordată în cadrul anchetelor, reglementările în materie de competență, 
protecția acordată victimelor (limitarea numărului de audieri, desemnarea unui 
reprezentant special) și prevenirea delictelor, precum și blocarea și eliminarea 
materialelor pornografice. 

Au intervenit: Cecilia Wikström (ALDE), Emine Bozkurt (S&D) în numele lui Birgit 
Sippel (S&D), Franziska Keller (VERTS), Carmen Romero López (S&D), Antigoni 
Papadopoulou (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Axel Voss (EPP), Sophia in 't Veld 
(ALDE). Juan José Molinos Cobo, din partea Președinției, a luat, de asemenea, 
cuvântul la sfârșitul dezbaterii.

12. Protecția drepturilor fundamentale în UE (2009)
LIBE/7/01334

2009/2161(INI)

Raportor: Kinga Gál (PPE)
Fond: LIBE –

 Prim schimb de opinii

Raportoarea Kinga Gál a declarat că există o nouă dinamică în direcția unui sistem 
cuprinzător de protecție a drepturilor fundamentale. După intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona, noi instrumente și mecanisme au devenit disponibile, cum ar 
fi Carta drepturilor fundamentale, care are acum caracter obligatoriu din punct de 
vedere juridic, Comisarul pentru drepturile fundamentale, care s-a angajat să publice 
în mod regulat un raport privind implementarea Cartei, Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale, inițiativa cetățenilor și aderarea viitoare a UE la Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Toate aceste 
instrumente fac posibilă o nouă abordare a chestiunii legate de apărarea drepturilor 
fundamentale. Raportoarea și-a exprimat intenția de a adopta o abordare orizontală, 
care să se axeze, în special, pe modul în care poate fi sprijinită o mai bună cooperare 
între UE și statele membre, pe o cooperare consolidată la nivel internațional (de 
exemplu, cu Consiliul Europei) și pe dificultățile și chestiunile problematice. Ea și-a 
exprimat, de asemenea, dorința de a invita, în mod regulat, pe comisarul Reding în 
cadrul Comisiei LIBE, pentru a discuta despre drepturile fundamentale.

Unii deputați au participat la dezbatere: Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, Hélène 
Flautre. 

În prezent, votul cu privire la raport este prevăzut să aibă loc în cursul ședinței plenare 
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din noiembrie, iar acest lucru va permite includerea în raport a informațiilor și datelor 
în materie de drepturi fundamentale provenite din raportul anual al Agenției pentru 
Drepturi Fundamentale, care va fi prezentat Comisiei LIBE la 10 iunie, precum și din 
audierea privind drepturile fundamentale, organizată de Comisia LIBE la 21 și 22 
iunie.

Reuniunea a fost întreruptă la ora 10.50 și reluată la ora 11.30.

13. Traficul de persoane (abrogarea Deciziei-cadru 2002/629/JAI)
LIBE/7/02676
***I. 2010/0065(COD) COM(2010)0095 – C7-0087/2010
Fond: LIBE –
Avize: FEMM –

 Prezentare a Comisiei
 Termen pentru depunerea amendamentelor: 2 iunie 2010, 12.00

Dezbatere comună cu Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
(FEMM), în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul de procedură.

A se vedea procesul-verbal separat: PV\814283, PE441.145v01-00

Sophia in 't Veld  (vicepreședintă) a preluat conducerea reuniunii la ora 15.00.

14. Liberalizarea regimului vizelor cu Albania, Bosnia și Herțegovina 
LIBE/7/02769

 Prezentarea rapoartelor de evaluare

Dezbaterea a avut loc cu ușile închise:

Jean-Louis de Brouwer, din partea Comisiei, a prezentat proiectele de rapoarte de 
evaluare.

Tanja Fajon, Sarah Ludford, Louis Bontes, Anna Maria Corazza Bildt, Emine Bozkurt, 
Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström au luat parte la 
dezbatere.

15. Participarea Confederației Elvețiene și a Principatului Liechtenstein la 
activitățile Frontex
LIBE/7/00319

2009/0073(NLE) 05707/2010 – C7-0217/2009

Raportor: Philip Claeys (NI) PR – PE440.137v01-00
Fond: LIBE –
Avize: AFET – Decizie: fără aviz

 Examinarea proiectului de raport
 Stabilirea termenului de depunere a amendamentelor

Philip Claeys, raportor, a prezentat proiectul său de raport și a recomandat ca 
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Parlamentul să aprobe încheierea acordului dintre UE, Confederația Elvețiană și 
Liechtenstein privind participarea acestor două țări la activitățile Frontex.  Jean-Louis 
de Brouwer, din partea Comisiei, a răspuns la întrebarea adresată de Wim van de 
Camp.

Termenul pentru depunerea amendamentelor a fost stabilit la 11 mai 2010, ora 12.00. 
Votul în cadrul Comisiei LIBE este prevăzut să aibă loc la 31 mai/1 iunie 2010.

16. Acordul dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Pakistan privind 
readmisia
LIBE/7/00267

2009/0036(NLE) COM(2009)0106 – C7-0264/2009
Raportor: Csaba Sógor (PPE)
Fond: LIBE –
Avize: AFET – Nicole Kiil-Nielsen 

(Verts/ALE)
PA – PE439.420v01-00

AM – PE440.167v01-00

 Al doilea schimb de opinii

Acesta a fost al doilea schimb de opinii cu privire la această chestiune. Csaba Sógor, 
raportor, a arătat că grupul său este favorabil adoptării acordului.

Au intervenit: Sylvie Guillaume (raportoare alternativă S&D), Hélène Flautre (Verts) 
în numele lui Nicole Kiil-Nielsen (raportoare AFET) și Nathalie Griesbeck (ALDE). 
Atât Președinția (Burgos), cât și Comisia (De Brouwer) au subliniat importanța 
acordului de readmisie.

Proiectul de recomandare al lui Csaba Sógor va fi prezentat Comisiei LIBE la 
reuniunea din 31 mai - 1 iunie.

17. Extinderea domeniului de aplicare a Directivei 2003/109/CE pentru a include 
persoanele care beneficiază de protecție internațională
LIBE/7/02343
***I 2007/0112(COD) COM(2007)0298 – C6-0196/2007

Raportor: Claude Moraes (S&D)
Fond: LIBE –
Avize: AFET – Decizie: fără aviz

DEVE –
EMPL* 

 Prezentare a Comisiei

În cadrul prezentării sale, Comisia (Muriel Guin) a subliniat faptul că această 
propunere, având ca obiectiv extinderea sferei de aplicare a Directivei 2003/109/CE 
pentru a include persoanele care beneficiază de protecție internațională, constituie o 
completare importantă a sistemului european comun de azil. Ea a reamintit faptul că 
aproape se ajunsese la unanimitate în ce privește un text de compromis elaborat în 
timpul Președinției franceze, însă că, dat fiind faptul că înainte de intrarea în vigoare a 
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Tratatului de la Lisabona era necesară unanimitatea, nu s-a putut ajunge la un acord în 
cadrul Consiliului. 

Claude Moraes, raportor, și-a exprimat, de asemenea, dorința de a se ajunge la un 
acord pe baza textului de compromis al Consiliului, subliniind că acest lucru ar 
constitui un pas înainte în direcția creării unui SECA. El și-a anunțat intenția de a îi 
implica îndeaproape pe raportorii alternativi în elaborarea unui proiect de raport care, 
în opinia sa, ar putea fi prezentat în cursul verii.

Mariya Nedelcheva a adresat o întrebare Comisiei, dezbaterea luând sfârșit în urma 
unei declarații din partea Președinției spaniole (Burgos) și o observație finală din 
partea raportorului, care și-a reiterat dorința de se a ajunge la un acord în prima lectură 
cu privire la acest dosar.

Reuniunea a fost suspendată la ora 16.47 și reluată miercuri, 28 aprilie 2010 la ora 9.15, fiind 
prezidată de Kinga Gál (vicepreședintă).

18. Europol: raportul TE-SAT pentru 2010 (Prezentarea raportului privind situația 
și tendința terorismului în UE)
LIBE/7/02770

 Prezentarea raportului

Rob Wainwright, directorul Europol, a prezentat raportul TE-SAT 2010, elaborat de 
Europol. Raportul subliniază o scădere a numărului de atacuri teroriste în comparație 
ultimii 1-2 ani și o creștere a numărului de persoane judecate pentru delicte de 
terorism.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sarah Ludford, Mario Borghezio, Sophia in 
't Veld, Stanimir Ilchev, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio și Carmen 
Romero López au participat la dezbatere.

19. Procedură unică de solicitare a unui permis de rezidență și de muncă
LIBE/7/02271
***I 2007/0229(COD) COM(2007)0638 – C6-0470/2007
Raportoare: Véronique Mathieu (PPE) PR – PE439.363v01-00

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

AM – PE440.019v01-00

 Eventual, prezentarea situației actuale a negocierilor cu Consiliul

Véronique Mathieu, raportoare, și-a început intervenția exprimându-și satisfacția 
privind progresele realizate cu privire la acest dosar grație strânsei cooperări cu 
raportorii alternativi. Ea a menționat că principalul măr al discordiei îl reprezintă sfera 
de aplicare a directivei, pe care unii ar dori să o extindă pentru a include lucrătorii 
sezonieri. Ea și-a exprimat teama că o încercare de a extinde sfera de aplicare ar putea 
pune în pericol încheierea unui acord cu Consiliul. Aceasta s-a angajat să încerce să 
obțină garanții mai bune privind chestiunea transparenței și a obiectivității criteriilor 
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stabilite pentru eliberarea permisului. În sfârșit, ea a anunțat că următoarea reuniune 
informală cu Consiliul și Comisia cu privire la acest dosar va avea loc la 5 mai.

Juan Carlos Mato Gomez, din partea Președinției și Sándor Szigeti, din partea 
Comisiei, au dat asigurări cu privire la voința Comisiei de a prezenta o nouă directivă 
privind lucrătorii sezonieri, menționând planul de acțiune al Programului de la 
Stockholm Au intervenit: Vilija Blinkevičiūtė, Sophia in 't Veld și Jean Lambert.

20. Reuniune cu Antonió Guterres, Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru 
refugiați, privind chestiuni legate de politica de azil, co-prezidată de Comisia 
pentru dezvoltare și Subcomisia pentru drepturile omului
LIBE/7/02742

 Schimb de opinii privind dezbaterile în curs asupra revizuirii politicii de azil a UE 
și a viitorului sistem european comun de azil

Președinta Comisiei LIBE, Kinga Gál, a urat bun venit Înaltului Comisar și l-a felicitat 
pentru reînnoirea mandatului său. În intervenția sa, Antonió Guterres a reamintit 
extrema importanță a înființării unui sistem european comun de azil. El și-a exprimat 
regretul în legătură cu marile diferențe existente între sistemele de azil din diferitele 
țări europene, care au generat numeroase mișcări migratorii secundare. În acest 
context, el a salutat propunerile de reformare prezentate de Comisie, care reprezintă un 
pas foarte important în direcția îmbunătățirii coerenței și uniformității sistemului. El a 
mai menționat cooperarea crescândă dintre UNHCR și Frontex, reamintind că un 
sistem de gestionare a frontierelor trebuie să fie eficient, însă, în același timp, să aibă 
în vedere și aspectele privitoare la protecție. 

Partea următoare a reuniunii a fost prezidată de Heidi Hautala, președinta Subcomisiei 
pentru drepturile omului, care a acordat cuvântul următorilor deputați: 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 și Antigoni Papadopoulou.

21. Chestiuni diverse

Nu s-a abordat niciun subiect la acest punct din ordinea de zi.

22. Data următoarei reuniuni
 10 mai 2010, 15.00 – 18.30 (Bruxelles)

Reuniunea s-a încheiat la ora 12.40.
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