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JEGYZŐKÖNYV
a 2019. december 9-én 15.00–18.30 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2019. december 9-én, hétfőn, 15.05-kor, Juan Fernando López Aguilar (elnök) 
elnökletével nyitják meg.

1. A napirend elfogadása

A napirendtervezetet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

1. Nyelvi összetétel

Az elnök közli, hogy az ír, a lett, a litván és a finn nyelveken kívül minden 
nyelven rendelkezésre áll a tolmácsolás.

2. Felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
A 2019. december 2-i írásbeli eljárás eredményeként a koordinátorok többségi 
szavazással megállapodtak arról, hogy felkérik az elnököt, hogy intézzen levelet a 
Tanácshoz és a Bizottsághoz, tájékoztatva őket az ellenőrzés új határidejéről 
(további 2 hónap: 2020. február 15.) a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső 
határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról szóló 
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515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének 
módosításáról szóló (EU) …/... felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;
valamint a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról szóló 
516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének 
módosításáról szóló (EU) …/... felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 
tekintetében.

Végrehajtási jogi aktusok
2019. november 26-án két végrehajtási jogi aktus érkezett be a Parlamenthez az 
uniós információs rendszerekkel kapcsolatban.
a) Az Europol és az Interpol adatbázisairól: a Bizottság végrehajtási határozata az 
uniós információs rendszerek, az Europol-adatok és az Interpol-adatbázisok ESP 
általi lekérdezésére vonatkozó technikai eljárásnak és az ESP által adott válaszok 
formátumának az (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikkének 
(7) bekezdése szerinti meghatározásáról.
b)  Interoperabilitás a határok és a vízumügy területén: a közös BMS 
teljesítményének nyomon követésére vonatkozó teljesítménykövetelményeknek és 
gyakorlati szabályoknak az (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
13. cikkének (5) bekezdése szerinti megállapításáról szóló bizottsági végrehajtási 
határozat melléklete.
Az alap-jogiaktus mindkét esetben az Európai Parlament és a Tanács rendelete 
(2019. május 20.) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás 
kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy területén, továbbá a 
767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 
2018/1726 és az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint 
a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról
A képviselők a 2019. november 29-i hírlevélben kaptak tájékoztatást, és a 
kifogások benyújtásának határideje 2019. december 10., 12.00 óra.

3. Európai Adatvédelmi Testület
LIBE/9/01934
 Andrea Jelinek, az Európai Adatvédelmi Testület elnöke tájékoztatója a 

feladatokról és tevékenységekről

Andrea Jelinek, az Európai Adatvédelmi Testület elnöke tart előadást.

Az alábbi képviselők szólalnak fel: Axel Voss, Birgit Sippel, Sophia in’t Veld, Patrick 
Breyer, Clare Daly, Sylwia Spurek, Caterina Chinnici.

Andrea Jelinek válaszol a feltett kérdésekre.
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Közös vita

4. Javaslat az egyéb uniós információs rendszerekhez való hozzáférés feltételeinek 
megállapításáról, valamint az (EU) 2018/1862 rendelet és az (EU) 2018/xxx 
rendelet [ECRIS-TCN] módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre
COM(2019)0003

5. Javaslat az ETIAS céljából a más uniós információs rendszerekhez való 
hozzáférés feltételeinek megállapításáról, valamint a (EU) 2018/1240 rendelet, a 
767/2008/EK rendelet, a (EU) 2017/2226 rendelet és az (EU) 2018/1861 rendelet 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
COM(2019)0004

 A Bizottság tájékoztatója

 A Bizottság tájékoztatója az ETIAS szükségessé vált módosításaira irányuló 
javaslatról szóló elemző feljegyzésről 

 Tájékoztató az ETIAS szükségessé vált módosításaira irányuló javaslatról szóló 
célzott európai parlamenti hatásvizsgálati tanulmányról

Olivier Onidi a DG HOME igazgató-helyettese tart előadást.

Niovi VAVOULA, a londoni Queen Mary Egyetem oktatója tart előadást.

Felszólal az előadó, Jeroen Lenaers.

Az alábbi képviselők szólalnak fel: Claude Moraes, Dragoş Tudorache, Patrick 
Breyer, Anne-Sophie Pelletier.

Az előadók válaszolnak a feltett kérdésekre.

6. Strukturált párbeszéd Ylva Johanssonnal, a belügyekért felelős biztossal
LIBE/9/01948
 Eszmecsere

 A Bizottság tájékoztatója

Ylva Johansson belügyi biztos előadást tart.

Az alábbi képviselők szólalnak fel: Roberta Metsola, Birgit Sippel, Sophia in 't Veld, 
Tineke Strik, Peter Kofod, Nicola Procaccini, Anne-Sophie Pelletier, Claude Moraes, 
Emil Radev, Abir Al-Sahlani, Patrick Breyer, Pernando Barrena Arza, Assita Kanko, 
Nicolaus Fest, Kris Peeters, Javier Moreno Sánchez, Damien Carême, Elena 
Yoncheva, Moritz Körner, Erik Marquardt, Tomáš Zdechovský, Bettina Vollath, 
Damian Boeselager, Pietro Bartolo, Dragoş Tudorache, Clare Daly, Franco Roberti, 
Laura Ferrara, Caterina Chinnici.
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Johansson biztos válaszol a feltett kérdésekre.

*** Elektronikus szavazás ***

7. A tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott 
menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására 
vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló, az Európai Közösség és az 
Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz 
csatolt, az Európai Unió, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az 
Eurodac-hoz való bűnüldözési célú hozzáféréssel kapcsolatos jegyzőkönyv 
megkötése
LIBE/9/00409
*** 2018/0419(NLE) 15791/2018 – C9-0155/2019

Előadó:
Jadwiga Wiśniewska (ECR) PR – PE642.884v01-00

Illetékes:
LIBE

 Ajánlástervezet elfogadása (egyetértés)

Az ajánlástervezetet 46 igen szavazattal, 2 ellenében, 0 tartózkodás mellett elfogadják.

8. Európai Határ- és Parti Őrség: a hamis és eredeti okmányok online (FADO) 
rendszere és a 98/700/IB tanácsi együttes fellépés hatályon kívül helyezése
LIBE/9/00459
***I 2018/0330B(COD) COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

Előadó:
Roberta Metsola (PPE)

Illetékes:
LIBE

Vélemények:
BUDG – Határozat: nincs vélemény
JURI (AL)

 Szavazás intézményközi tárgyalásokon elért ideiglenes megállapodásról

A megállapodástervezetet 46 igen szavazattal, 2 ellenében, 0 tartózkodás mellett 
elfogadják.

9. A migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikák
LIBE/9/01280
***I 2018/0154(COD) COM(2018)0307 – C8-0182/2018

Előadó:
Jan-Christoph Oetjen (Renew)

Illetékes:
LIBE
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 Szavazás intézményközi tárgyalásokon elért ideiglenes megállapodásról

A megállapodástervezetet 47 igen szavazattal, 0 ellenében, 1 tartózkodás mellett 
elfogadják.

*** Elektronikus szavazás vége ***

10. Egyéb kérdések

11. Következő ülés
 2019. december 16., 19.30–22.30 (Strasbourg)

Az ülést 18.02-kor berekesztik.

12. Koordinátorok ülése (Zárt ülés)
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