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Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

LIBE_PV(2020)0512_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 12. května 2020 od 10:00 do 12:00

BRUSEL

Schůze, která se konala formou videokonference, byla zahájena v úterý 12. května 2020 
v 10:15 a předsedala jí Maite Pagazaurtundúaová (místopředsedkyně).

1. Přijetí pořadu jednání LIBE_OJ(2020)0512_1

Pořad jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedkyně 

Jazykový profil

Tlumočení bylo k dispozici v těchto jazycích: angličtina, francouzština, italština, 
španělština, nizozemština a němčina.

Místopředsedkyně předala slovo předsedovi Juanu Fernandovi Lópezovi Aguilarovi, 
který pronesl úvodní projev.

2.1. lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů

Návrh stanoviska výboru LIBE k legislativní zprávě z vlastního podnětu výboru IMCO 
týkající se aktu o digitálních službách: zdokonalit fungování jednotného trhu 
(2020/2018(INL) - LIBE/9/02297 - článek 57 (sdílená působnost), zpravodaj LIBE: Paul 
TANG (S&D).

Předseda oznámil, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů v aplikaci AT4AM  
byla stanovena na poledne 19. května.
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2.2. Schválení rozhodnutí koordinátorů (podle článku 214 jednacího řádu Evropského 
parlamentu) 

a) Výbor schválil doporučení koordinátorů uvedená v jejich zprávě o výstupu 
písemných postupů po zrušení schůze koordinátorů dne 21. dubna 2020 (postupy 
zahájeny ve středu 22. dubna, ukončeny v pátek 24. dubna na konci pracovní doby ).

b) Výbor schválil jmenování následujících zpravodajů:

Stanoviska

 Nicolaus FEST (ID) byl jmenován zpravodajem stanoviska výboru LIBE ke zprávě 
výboru EMPL o rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu 
Evropské unie ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o násilí a obtěžování 
z roku 2019 (č. 190) (článek 56) - 2020/0011(NLE);

 Annalisa TARDINO (ID) byla jmenována zpravodajkou stanoviska LIBE ke zprávě 
výboru IMCO o dopadech umělé inteligence, internetu věcí a robotiky na bezpečnost a 
odpovědnost (článek 56) - číslo postupu bude potvrzeno;

 Annalisa TARDINO (ID) byla jmenována zpravodajkou stanoviska LIBE k 
nelegislativní zprávě z vlastního podnětu výboru ITRE o zajištění evropské vedoucí 
úlohy v digitálním věku a přístupu EU k umělé inteligenci (článek 57) - číslo postupu 
bude potvrzeno;

 Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ (ECR) byla jmenována zpravodajkou výboru LIBE 
ke zprávě o provádění týkající se směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný 
rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, s ohledem na Úmluvu OSN o 
právech osob se zdravotním postižením (článek 56) - číslo postupu bude potvrzeno;

3. Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty

3.1 AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI: 2 akty

1) Dne 7. května Parlament obdržel nařízení KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI, 
kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o doplnění Baham, 
Barbadosu, Botswany, Kambodže, Ghany, Jamajky, Mauricia, Mongolska, 
Myanmaru/Barmy, Nikaraguy, Panamy a Zimbabwe do tabulky v bodě I přílohy a 
vyškrtnutí Bosny a Hercegoviny, Etiopie, Guyany, Laoské lidově demokratické 
republiky, Šrí Lanky a Tuniska z této tabulky. 

Základním aktem je směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. 
května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo 
financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice 
Komise 2006/70/ES.

Hlavními příslušnými výbory jsou ECON a LIBE. 
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O obdržení tohoto aktu v přenesené pravomoci byli všichni členové výboru LIBE 
informováni e-mailem ze dne 7. května 2020 a v bulletinu DIA výboru LIBE ze dne 8. 
května 2020, přičemž byla stanovena interní lhůta pro předložení námitek na 25. května 
2020 ve 12:00.  

2) Dne 8. května 2020 Parlament obdržel ke konzultaci návrh nařízení Komise v 
přenesené pravomoci  (EU) 2020/XXXX ze dne XXXX, kterým se mění nařízení Rady 
(EU) 2017/1939 („nařízení o Úřadu evropského veřejného žalobce“), pokud jde o 
stanovení kategorií operativních osobních údajů a kategorií subjektů údajů.

Základním aktem je nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se 
provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. 

O obdržení tohoto aktu v přenesené pravomoci byli všichni členové výboru LIBE 
informováni  v bulletinu DIA výboru LIBE ze dne 8. května 2020, přičemž byla 
stanovena interní lhůta pro předložení námitek na 20. května ve 12:00.

3.2. PROVÁDĚCÍ AKTY: 6 aktů

1) Dne 6. května 2020 Parlament obdržel návrh prováděcího rozhodnutí Komise ze dne 
XXX, kterým se Dánskému království povoluje uzavírat dohody s Grónskem a 
Faerskými ostrovy o převodu peněžních prostředků. 

Základním aktem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. 
května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1781/2006. 

O obdržení tohoto aktu byli všichni členové výboru LIBE informováni v bulletinu DIA 
výboru LIBE ze dne 8. května 2020, přičemž interní lhůta pro předložení námitek byla 
stanovena na 20. 5. 2020 ve 12:00.

Dne 8. května 2020 obdržel Evropský parlament dva návrhy prováděcích aktů Komise:

2)Prováděcí nařízení Komise (EU) .../... ze dne XXX, kterým se mění prováděcí nařízení 
č. 801/2014

2. Prováděcí nařízení Komise (EU) .../... ze dne XXX, kterým se mění prováděcí 
nařízení č. 840/2015

Základním aktem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 
16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a 
integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení 
trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí.

O obdržení těchto prováděcích aktů byli všichni členové výboru LIBE informováni v 
bulletinu DIA výboru LIBE ze dne 8. května 2020, přičemž interní lhůta pro předložení 
námitek byla stanovena na 25. 5. 2020 ve 12:00.

3) Dne 27. dubna 2020 obdržel Parlament návrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ 
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KOMISE ze dne XXX o udělení grantů v rámci Horizontu 2020 - rámcového programu 
pro výzkum a inovace (2014–2020) a výzvy H2020-SU-SEC-2018-2019-2020.
Základním term je ROZHODNUTÍ RADY 2013/743/EU ze dne 3. prosince 2013 o 
zavedení zvláštního programu, kterým se provádí Horizont 2020 – rámcový program 
pro výzkum a inovace (2014–2020), a o zrušení rozhodnutí 2006/971/ES, 2006/972/ES, 
2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES. 

O obdržení tohoto prováděcího aktu byli všichni členové výboru LIBE informováni v 
bulletinu DIA výboru LIBE ze dne 1. května 2020, přičemž interní lhůta pro předložení 
námitek byla stanovena na 11. 5. 2020 ve 12:00. Ve stanovené lhůtě nebyla předložena 
žádná námitka. 

Dne 27. dubna 2020 obdržel Parlament tři návrhy prováděcích aktů Komise:

4/ PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28. 1. 2020, kterým se mění 
rozhodnutí  C(2010) 1620 final, pokud jde o nahrazení Příručky pro zpracování žádostí 
o víza a provádění změn v udělených vízech (příručka I k vízovému kodexu). 

5/ návrh prováděcího rozhodnutí Komise ze dne XXX, kterým se mění prováděcí 
rozhodnutí Komise C(2014) 2737 final, pokud jde o seznam podpůrných dokladů, které 
musí předložit žadatelé o krátkodobá víza ve Spojených arabských emirátech. 

6/ prováděcí rozhodnutí Komise ze dne XXX, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 
Komise C(2015) 6940 final, pokud jde o seznam podpůrných dokladů, které musí 
předložit žadatelé o krátkodobá víza v Indii.

Základním právním aktem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech.

O obdržení těchto prováděcích aktů byli všichni členové výboru LIBE informováni v 
bulletinu DIA výboru LIBE ze dne 1. května 2020, přičemž interní lhůta pro 
předložení námitek byla stanovena na 11. 5. 2020 ve 12:00. Ve stanovené lhůtě nebyla 
předložena žádná námitka.

3. Kontrola na vnitřních hranicích v schengenském prostoru

LIBE/9/02889
 vystoupení Tanji Fajonové s informacemi o činnosti pracovní skupiny výboru LIBE 

pro kontrolu Schengenu
 výměna názorů s Terezijí Grasovou, státní tajemnicí pro evropské a mezinárodní 

záležitosti chorvatského ministerstva vnitra, chorvatské předsednictví
 výměna názorů s Monique Pariatovou, generální ředitelkou, GŘ HOME, Evropská 

komise

Předseda pronesl úvodní slovo.

Řečníci přednesli své příspěvky.
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Vystoupili tito poslanci: Paulo Rangel, Birgit Sippel, Dragoş Tudorache, Annalisa 
Tardino, Tineke Strik, Assita Kanko, Clare Daly, Juan Fernando López Aguilar.

Řečníci zodpověděli na první kolo otázek poslanců.

Ve druhém kole otázek se slova ujali tito poslanci: Karlo Ressler, Petar Vitanov, Abir 
Al-Sahlani, Patrick Breyer, Charlie Weimers, Pernando Barrena Arza, Vladimír Bilčík, 
Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Javier Zarzalejos

4. Statistika Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany

LIBE/9/01280
***II 2018/0154(COD) 15300/1/2019 – C9-0102/2020

T8-0359/2019

Zpravodaj(ka):
Jan-Christoph Oetjen (Renew) PR – PE650.522v02-00

Příslušný výbor:
LIBE

 projednání návrhu doporučení pro druhé čtení

Zpravodaj předložil návrh doporučení k druhému čtení.

Vystoupili tito poslanci: Tomáš Zdechovský, Tineke Strik, Jadwiga Wiśniewska.

Zpravodaj pronesl závěrečné poznámky.

5. Různé

6. Příští schůze

 18. května 2020, 10:00–12:00 a 14:00–16:00 (Brusel)

Schůze skončila ve 12:14.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Pernando Barrena Arza, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Patrick Breyer, Jorge Buxadé Villalba, Clare Daly, Lena Düpont, Nicolaus Fest, 
Sylvie Guillaume, Balázs Hidvéghi, Assita Kanko, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, 
Javier Moreno Sánchez, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş Tudorache, Bettina 
Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos, Michal Šimečka

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Abir Al-Sahlani, Tanja Fajon, Rasa Juknevičienė, Leopoldo López Gil, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Karlo Ressler, Isabel 
Santos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Charlie Weimers, Juan Ignacio Zoido Álvarez

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/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/Punkt på föredragningslistan)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

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/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/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/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/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
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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/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

ID

Verts/ALE

ECR

GUE/NGL

NI

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/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 του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/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/Glavna uprava/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 EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
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