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

LIBE_PV(2010)0427_1

PROTOKOLL
från sammanträdet den 27 april 2010 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

och den 28 april 2010 kl. 9.00–12.30
BRYSSEL

Sammanträdet öppnades tisdagen den 27 april 2010 kl. 9.00 med utskottets vice ordförande 
Sophia in ‘t Veld som ordförande.

1. En rundabordsdiskussion hade ägt rum den 26 april 2010:
”Mot ett gemensamt europeiskt asylsystem: En studie i övergripande frågor”, 
kl. 15.00–18.30, lokal PHS 3 C 50

Se separat protokoll: PV\815251, PE441.170v01-00

2. Godkännande av föredragningslistan LIBE_OJ (2010)0427_1v04-00

Föredragningslistan godkändes.

3. Meddelanden från ordföranden

Ordföranden meddelade att beslutet att anmäla genomförandebestämmelserna för den 
europeiska gränskodexen rörande Frontex sjöräddningsinsatser till EU-domstolen 
hade skjutits upp till den 10 maj efter samordnarnas sammanträde den 26 april.

4. Migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av 
Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av beslut 2008/839/RIF)
LIBE/7/02186

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

AM – PE439.896v01-00
Ansv. utsk.: LIBE –
Rådg. utsk.: BUDG – Alexander Alvaro (ALDE) AD – PE439.248v03-00
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 Antagande av förslag till betänkande
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 15 mars 2010 kl. 12.00

Följande ändringsförslag antogs: 4, 5, 15 (+ muntl. äf.), 6, 7, 8 (med muntl. äf.), 9, 10, 
muntl. äf (som ersätter 17), muntl. äf (som ersätter BUDG 4), 18 (+ BUDG 5 
identiskt), 19 (+ BUDG 6 identiskt), 11, 13 (+ BUDG 2 identiskt), 1, kompr.äf. som 
ersätter 2, 14 och BUDG 3), 3 och 12 (+ BUDG 1 identiskt).

Följande ändringsförslag drogs tillbaka: 16, 17 (ersatt av muntl. äf.) och BUDG 4 
(ersatt av muntl. äf.).

Följande ändringsförslag bortföll: 2, 14 och BUDG 3.

Förslaget till betänkande antogs med 36 röster för, 1 röst emot och 1 nedlagd röst.

5. Migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av 
Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av rådets förordning 
(EG) nr 1104/2008)
LIBE/7/01135

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

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

Ansv. utsk.: LIBE –
Rådg. utsk.: BUDG – Alexander Alvaro (ALDE) AD – PE439.250v02-00

 Antagande av förslag till betänkande
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 15 mars 2010 kl. 12.00

Följande ändringsförslag antogs: 4, 5, 15 (+ muntl. äf.), 6, 7, 8, 9, 10, muntl. äf som 
ersätter 17, muntl. äf som ersätter BUDG 4, 18 (+ BUDG 5 identiskt), 19 (+ BUDG 6 
identiskt), 11, 13 (+ BUDG 2 identiskt), 1, kompr.äf. som ersätter 2, 14 och BUDG 3), 
3 och 12 (+ BUDG 1 identiskt).

Följande ändringsförslag drogs tillbaka: 16, 17 och BUDG 4.

Följande ändringsförslag bortföll: 2, 14 och BUDG 3.

Förslaget till betänkande antogs med 33 röster för, inga röster emot och 1 nedlagd röst.

6. Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring
LIBE/7/00398
***I 2009/0098(COD) KOM(2009)0322 – C7-0055/2009

Föredragande: Agustín Díaz De Mera García Consuegra 
(PPE)

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

Ansv. utsk.: LIBE –

 Godkännande (vägledande omröstning)

Följande ändringsförslag antogs: 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 16, 17, 18 (andra delen), 19 
(båda delarna), 20 (båda delarna), 21 (båda delarna) och 22.



PV\814116SV.doc 3/12 PE441.062v01-00

SV

Följande ändringsförslag förkastades: 8, 10, 12, 15, 18 (första delen), 23 och 24.

Följande ändringsförslag drogs tillbaka: 9, 14 och 25.

Följande ändringsförslag bortföll: 4 (identiskt med 3) och 7 (identiskt med 6).

I den vägledande omröstningen godkändes förslaget med en enda röst emot och inga 
nedlagda röster.

7. Inrättande av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU
LIBE/7/01804

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

AM – PE439.335v01-00
Ansv. utsk.: LIBE –
Rådg. utsk.: AFET – Beslut: inget yttrande

DEVE – Beslut: inget yttrande
EMPL – Beslut: inget yttrande

 Godkännande (bekräftande omröstning)
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 2 mars 2010 kl. 12.00

Omröstningen om förslaget till betänkande skedde i klump med en text som var 
identisk med resultatet av den vägledande omröstningen den 8 april 2010.

Omröstningen utföll med 39 röster för, 1 röst emot och 1 nedlagd röst.

8. Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 (ändring av 
beslut nr 573/2007/EG)
LIBE/7/00834
***I 2009/0127(COD) KOM(2009)0456 – C7-0123/2009

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

Ansv. utsk.: LIBE –
Rådg. utsk.: AFET – Beslut: inget yttrande

DEVE – Beslut: inget yttrande
EMPL – Beslut: inget yttrande

 Godkännande (bekräftande omröstning)
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 2 mars 2010 kl. 12.00

Omröstningen om förslaget till betänkande skedde i klump med en text som jämfört 
med resultatet av den vägledande omröstningen den 8 april 2010 hade vissa tekniska 
ändringar i ändringsförslag 1, kompromissändringsförslag 1, 7 resp. 8 samt två nya 
kompromissändringsförslag 3 och 4.

Omröstningen utföll med 40 röster för, 2 röster emot och inga nedlagda röster.

9. De institutionella aspekterna av Europeiska unionens anslutning till 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
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grundläggande friheterna
LIBE/7/02087

2009/2241(INI)

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

Ansv. utsk.: AFCO* – Ramón Jáuregui Atondo
(S&D)

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

 Antagande av förslag till yttrande

Följande ändringsförslag antogs: 2 (med muntl. äf.), ny punkt 2a (som muntl. äf.), 5 
(+ muntl. äf.), 6 (+ muntl. äf.), kompr.äf. 1, 8, 12, kompr.äf. 2, kompr.äf. 3, 18, 
kompr.äf. 4, 23, 24, 25, kompr.äf. 5, 28, och 29 (+ muntl. äf.).

Följande ändringsförslag förkastades: 1, 3, 4, 11, 21 och 22.

Följande ändringsförslag bortföll: 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26 och 27.

Förslaget till yttrande antogs med 41 röster för, 1 röst emot och inga nedlagda röster.

10. Kommissionens meddelande: En gemenskapsstrategi för förebyggande av 
katastrofer
LIBE/7/01295

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

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

AM – PE439.951v01-00

 Antagande av förslag till yttrande

Följande ändringsförslag antogs: 1, 2, 3, 5, 6 (andra delen), 7, 8, 9, punkt 9 
(ursprunglig text), 10, punkt 11 (ursprunglig text), 11, punkt 12 (ursprunglig text med 
muntl. äf.).

Följande ändringsförslag drogs tillbaka: 4 och 12.

Förslaget till yttrande antogs med 41 röster för, 1 röst emot och 1 nedlagd röst.

11. Sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi 
(upphävande av rambeslut 2004/68/RIF)
LIBE/7/02673
***I 2010/0064(COD) KOM(2010)0094 – C7-0088/2010
Ansv. utsk.: LIBE – Roberta Angelilli (PPE)
Rådg. utsk.: CULT –

FEMM –

 Diskussion
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Föredraganden Roberta Angelilli (PPE) inledde med en redogörelse för förslaget till 
direktiv om bekämpning av sexuella övergrepp, sexuell exploatering och 
barnpornografi. Hon berättade att avsikten är att förbättra brottsbekämpningen och få 
till stånd ett mer uppdaterat skydd och en bredare strategi.

Kommissionen yttrade sig (Reinhard Priebe). Han meddelade att förslaget följer det 
gamla förslag till rambeslut i samma fråga som löpte ut p.g.a. Lissabonfördraget. Han 
tillade att det nya förslaget innebär ett helhetsgrepp (bestraffning av förövarna, stöd till 
offren och förebyggande åtgärder) och att det tar upp nya åtalsgrunder, den senaste 
IT-utvecklingen (kriminalisering av gromning och tittande på barnpornografi), 
utredningshjälp, behörighetsregler, skydd för offer (begränsning av antalet förhör, 
särskilda ombud), brottsförebyggande åtgärder samt blockering och borttagning av 
material. 

Inlägg: Cecilia Wikström (ALDE), Emine Bozkurt (S&D) för Birgit Sippel (S&D), 
Franziska Keller (Verts/ALE), Carmen Romero López (S&D), Antigoni Papadopoulou 
(S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Axel Voss (PPE) och Sophia in ‘t Veld (ALDE). 
Även ordförandeskapets företrädare Juan José Molinos Cobo yttrade sig i slutet av 
debatten.

12. Skyddet för de grundläggande rättigheterna i EU (2009)
LIBE/7/01334

2009/2161(INI)

Föredragande: Kinga Gál (PPE)
Ansv. utsk.: LIBE –

 Inledande diskussion

Föredraganden Kinga Gál sade att det nu finns nya möjligheter till ett omfattande 
system för skyddet för grundläggande rättigheter. Efter att Lissabonfördraget trätt i 
kraft har vi tillgång till nya redskap och mekanismer, till exempel den numera rättsligt 
bindande stadgan om de grundläggande rättigheterna, en ledamot i kommissionen med 
ansvar för grundläggande rättigheter som åtagit sig att regelbundet komma ut med en 
rapport om genomförandet av stadgan, byrån för grundläggande rättigheter, 
medborgarinitiativet samt EU:s kommande anslutning till den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. Alla dessa redskap gör att vi kan närma oss frågan om skyddet för de 
grundläggande rättigheterna på ett nytt sätt. Föredraganden berättade att hon tänkte 
arbeta utifrån en övergripande strategi med särskilt fokus på att stödja ett bättre 
samarbete mellan EU och medlemsstaterna samt ett förstärkt samarbete på 
internationell nivå (t.ex. med Europarådet), liksom på svårigheter och problem. Hon 
förklarade också att hon önskade bjuda in kommissionsledamot Viviane Reding till 
regelbundna möten med LIBE-utskottet för att diskutera grundläggande rättigheter.

Vissa ledamöter deltog i debatten: Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai och 
Hélène Flautre. 

I nuläget planeras omröstningen om betänkandet äga rum under 
sammanträdesperioden i november. På så sätt kan betänkandet kompletteras med 
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information och uppgifter från byråns årliga rapport om frågor om de grundläggande 
rättigheterna, vilken kommer att läggas fram för LIBE-utskottet den 10 juni, samt från 
utfrågningen om grundläggande rättigheter, vilken anordnas av LIBE-utskottet den 
21 och 22 juni.

Sammanträdet avbröts kl.10.50 och återupptogs kl.11.30.

13. Människohandel (upphävande av rambeslut 2002/629/RIF)
LIBE/7/02676
***I 2010/0065(COD) KOM(2010)0095 – C7-0087/2010

Ansv. utsk.: LIBE –
Rådg. utsk.: FEMM –

 Föredragning av kommissionen
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 2 juni 2010 kl. 12.00

Gemensamt utskottssammanträde med utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM) i enlighet med artikel 51 i 
arbetsordningen

Se separat protokoll: PV\814283, PE441.145v01-00

Vice ordförande Sophia in ‘t Veld tog över ordförandeskapet kl. 15.00.

14. Viseringsliberalisering för Bosnien och Hercegovina samt Albanien
LIBE/7/02769

 Redogörelse för bedömningsrapporterna

Debatten ägde rum inom stängda dörrar.

Kommissionens företrädare Jean-Louis De Brouwer redogjorde för utkasten till 
bedömningsrapporterna.

Tanja Fajon, Sarah Ludford, Louis Bontes, Anna Maria Corazza Bildt, Emine Bozkurt, 
Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat och Cecilia Wikström deltog i debatten.

15. Schweiz och Liechtensteins deltagande i Frontex verksamhet
LIBE/7/00319

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

Föredragande: Philip Claeys (NI) PR – PE440.137v01-00
Ansv. utsk.: LIBE –
Rådg. utsk.: AFET – Beslut: inget yttrande

 Behandling av förslag till betänkande
 Beslut om tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

Föredraganden Philip Claeys redogjorde för sitt förslag till betänkande och 
rekommenderade att parlamentet skulle godkänna ingåendet av avtalet mellan EU, 
Schweiz och Liechtenstein om båda ländernas deltagande i Frontex verksamhet. 
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Kommissionens företrädare Jean-Louis De Brouwer besvarade en fråga från 
Wim van de Camp.

Tidsfristen för ingivande av ändringsförslag fastställdes till den 11 maj 2010 kl. 12.00. 
Omröstningen i LIBE-utskottet planeras till den 31 maj/1 juni 2010.

16. Återtagandeavtal mellan EG och Pakistan
LIBE/7/00267

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

Föredragande: Csaba Sógor (PPE)
Ansv. utsk.: LIBE –
Rådg. utsk.: AFET – Nicole Kiil-Nielsen 

(Verts/ALE)
PA – PE439.420v01-00

AM – PE440.167v01-00

 Uppföljande diskussion

Detta var den andra diskussionen i frågan. Föredraganden Csaba Sógor sade att hans 
grupp förordade att avtalet skulle antas.

Inlägg gjordes av Sylvie Guillaume (S&D, skuggföredragande), Hélène Flautre 
(Verts/ALE) för Nicole Kiil-Nielsen (föredragande i AFET) och Nathalie Griesbeck 
(ALDE). Ordförandeskapet (Burgos) och kommissionen (De Brouwer) framhävde 
båda vikten av detta återtagandeavtal.

Förslaget till rekommendation av Csaba Sógor kommer att läggas fram vid 
LIBE-utskottets sammanträde den 31 maj–1 juni 2010.

17. Utökning av räckvidden för direktiv 2003/109/EG till att omfatta även personer 
som beviljats internationellt skydd
LIBE/7/02343
***I 2007/0112(COD) KOM(2007)0298 – C6-0196/2007
Föredragande: Claude Moraes (S&D)
Ansv. utsk.: LIBE –
Rådg. utsk.: AFET – Beslut: inget yttrande

DEVE –
EMPL –

 Föredragning av kommissionen

I sin redogörelse betonade kommissionen (Muriel Guin) att detta förslag om att utöka 
räckvidden för direktiv 2003/109/EG till att omfatta även personer som beviljats 
internationellt skydd utgör ett viktigt komplement till det gemensamma europeiska 
asylsystemet. Det påmindes om att enighet nästan hade uppnåtts om en 
kompromisstext som utarbetas av det franska ordförandeskapet, men att total
enhällighet krävdes innan Lissabonfördraget hade trätt i kraft, och att ingen 
överenskommelse därför hade kunnat ske i rådet. 

Föredraganden Claude Moraes uttryckte också att han ville se en överenskommelse på 
grundval av rådets kompromisstext och betonade att det skulle vara ett steg framåt på 
vägen mot ett gemensamt europeiskt asylsystem. Han meddelade att han hade för 
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avsikt att involvera skuggföredragandena i utarbetandet av ett förslag till betänkande 
som skulle kunna läggas fram under sommaren.

Mariya Nedelcheva ställde en fråga till kommissionen, och debatten avslutades med 
ett inlägg från det spanska ordförandeskapet (Burgos) och en slutkommentar från 
föredraganden, som upprepade sin önskan om att nå en överenskommelse i ärendet vid 
första behandlingen.

Sammanträdet ajournerades kl. 16.47 och återupptogs onsdagen den 28 april 2010 kl. 9.15 
med utskottets vice ordförande Kinga Gál som ordförande.

18. Europol: TE–SAT-rapporten 2010 (EU-rapport om terrorism och tendenser)
LIBE/7/02770

 Redogörelse för rapporten

Rob Wainwright, direktör för Europol, redogjorde för TE–SAT-rapporten 2010 som 
tagits fram av Europol. Av rapporten framgick att terrorattackerna minskat jämfört 
med för 1–2 år sedan, medan antalet personer som åtalats för terrorbrott ökat.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sarah Ludford, Mario Borghezio, 
Sophia in ‘t Veld, Stanimir Ilchev, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio och 
Carmen Romero López deltog i debatten.

19. Ett enda ansökningsförfarande för uppehålls- och arbetstillstånd
LIBE/7/02271
***I 2007/0229(COD) KOM(2007)0638 – C6-0470/2007
Föredragande: Véronique Mathieu (PPE) PR – PE439.363v01-00

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

AM – PE440.019v01-00

 Eventuell lägesrapport om förhandlingarna med rådet

Föredraganden Véronique Mathieu inledde genom att uttrycka sin tillfredsställelse 
över de framsteg som gjorts i ärendet, i nära samarbete med skuggföredragandena. 
Den främsta källan till oenighet menade hon var direktivets räckvidd, som vissa skulle 
vilja se utökad, framför allt till säsongsarbetare. Hon fruktade dock att ett försök att 
utöka räckvidden kunde äventyra en eventuell överenskommelse med rådet. Hon 
lovade att försöka få bättre garantier i frågan om tydlighet och objektivitet för de 
kriterier som fastställts för utfärdande av tillstånd. Slutligen meddelade hon att nästa 
informella möte med rådet och kommissionen i ärendet skulle äga rum den 5 maj.

Uttalanden gjordes av rådet (Gomez) och kommissionen (Szigeti), som försäkrade att 
kommissionen var beredd att lägga fram ett nytt direktiv om säsongsarbetare och i 
sammanhanget nämnde Stockholmsprogrammets handlingsplan. Inlägg gjordes av 
Vilija Blinkevičiūtė, Sophia in ‘t Veld och Jean Lambert.

20. Möte med FN:s flyktingkommissarie Antonió Guterres om asylpolitiska frågor, 
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under gemensamt ordförandeskap tillsammans med utskottet för utveckling och 
underutskottet för mänskliga rättigheter
LIBE/7/02742

 Diskussion om de aktuella samtalen om en översyn av EU:s asylpolitik och det 
framtida gemensamma europeiska asylsystemet

Högkommissarien hälsades välkommen av LIBE-utskottets ordförande Kinga Gál, 
som gratulerade honom till hans förnyade uppdrag. I sitt anförande framhöll 
Antonió Guterres hur utomordentligt viktigt det var att få till stånd ett gemensamt 
europeiskt asylsystem. Han beklagade de stora skillnaderna mellan asylsystemen i de 
olika länderna i Europa, eftersom de ger upphov till omfattande sekundära 
förflyttningar. I detta sammanhang välkomnade han kommissionens omarbetade 
förslag, vilka utgör ett mycket viktigt steg på vägen mot större sammanhållning och 
konsekvens i systemet. Han nämnde det växande samarbetet mellan UNHCR och 
Frontex och påminde om att ett gränsförvaltningssystem måste vara ändamålsenligt 
och samtidigt garantera skydd. 

Heidi Hautala, ordförande för underutskottet för mänskliga rättigheter, var ordförande 
under den efterföljande delen av sammanträdet. Hon gav ordet åt följande ledamöter: 
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 och Antigoni Papadopoulou.

21. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

22. Datum för nästa sammanträde

 10 maj 2010 kl. 15.00–18.30 (i Bryssel)

Sammanträdet avslutades kl. 12.40.
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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
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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
(2) 28.4.2010

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 taċ-'Chairman'/ 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 (*)

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
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S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE
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EFD

NI

Alvargonzalez Figaredo, Locati, Speiser

Lemarchal, Panzetti, Sisättö

Rasmussen, Marzocchi

Wild

Sidenius

Tamburini

Mazzotti
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ Cabinet 
Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Gambino, Medeleanu, Rueda Bueso

Antoine-Gregoire, Davoli, Hartmann

Banka, Mahr

Chatain

Ayala Sender

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Auersperger Matic, Caiola, Dean, Vatier

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ Secretariado 
da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Bultena, Calers, De Capitani, Erbeznik, Gandolfo, Gualtieri, Nemoz-Hervens, Pondeville, Tittor

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Götz, Lazarova

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
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Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
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