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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

LIBE_PV(2020)0512_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2020, από τις 10.00 έως τις 12.00

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω βιντεοδιάσκεψης, αρχίζει την Τρίτη 12 Μαΐου 
2020, στις 10.15, υπό την προεδρία της Maite Pagazaurtundúa (αντιπροέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης LIBE_OJ(2020)0512_1

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

2. Ανακοινώσεις της προέδρου 

Γλωσσικό προφίλ

Διατίθεται διερμηνεία στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, 
ολλανδικά και γερμανικά.

Η αντιπρόεδρος δίνει τον λόγο στον κ. Juan Fernando López Aguilar, πρόεδρο, για τις 
εισαγωγικές παρατηρήσεις.

2.1. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών:

Σχέδιο γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE επί της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας 
της επιτροπής IMCO σχετικά με τον «Νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της 
λειτουργίας της ενιαίας αγοράς» (2020/2018(INL) - LIBE/9/02297 - Άρθρο 57 του 
Κανονισμού (κοινές αρμοδιότητες), εισηγητής της επιτροπής LIBE: κ. Paul TANG 
(S&D).

Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών στο AT4AM 
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λήγει στις 19 Μαΐου, στις 12.00.

2.2. Έγκριση των συστάσεων των συντονιστών (σύμφωνα με το άρθρο 214 του 
Κανονισμού) 

α) Η επιτροπή εγκρίνει τις συστάσεις των συντονιστών σύμφωνα με το 
αποτέλεσμα των γραπτών διαδικασιών των συντονιστών σε συνέχεια της ακύρωσης της 
συνεδρίασης των συντονιστών της Τρίτης 21 Απριλίου 2020 (η οποία πραγματοποιήθηκε 
από την Τετάρτη 22 Απριλίου έως την Παρασκευή 24 Απριλίου εντός των εργάσιμων 
ωρών).

β) Η επιτροπή εγκρίνει τον ορισμό των ακόλουθων συντακτών γνωμοδότησης:

Γνωμοδοτήσεις

 Ο Nicolaus FEST (ID) ορίζεται συντάκτης γνωμοδότησης για τη γνωμοδότηση της 
επιτροπής LIBE επί της έκθεσης της επιτροπής EMPL σχετικά με την απόφαση του 
Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το 
συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Σύμβαση για τη βία και την παρενόχληση, 2019 
(αριθ. 190) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (άρθρο 56 του Κανονισμού) - 
(2020)0011(NLE)·

 Η Annalisa TARDINO (ID) ορίζεται συντάκτρια γνωμοδότησης για τη γνωμοδότηση 
της επιτροπής LIBE επί της έκθεσης της επιτροπής IMCO σχετικά με τις επιπτώσεις της 
τεχνητής νοημοσύνης, του διαδικτύου των πραγμάτων και της ρομποτικής στην 
ασφάλεια και την ευθύνη (άρθρο 56 του Κανονισμού) - αριθμός διαδικασίας προς 
επιβεβαίωση·

 Η Annalisa TARDINO (ID) ορίζεται συντάκτρια γνωμοδότησης για τη γνωμοδότηση 
της επιτροπής LIBE επί της έκθεσης μη νομοθετικής πρωτοβουλίας της επιτροπής ITRE 
σχετικά με τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής ηγετικής θέσης στην ψηφιακή εποχή και μιας 
προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη (άρθρο 57) - αριθμός 
διαδικασίας προς επιβεβαίωση·

 Η Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ (ECR) ορίζεται συντάκτρια γνωμοδότησης για τη 
γνωμοδότηση της επιτροπής LIBE επί της έκθεσης εφαρμογής της επιτροπής EMPL 
σχετικά με την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού 
πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία υπό το φως της 
Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (άρθρο 56 του Κανονισμού) - 
αριθμός διαδικασίας προς επιβεβαίωση.

3. Πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις

3.1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 2 πράξεις

1/ Στις 7 Μαΐου 2020, το Κοινοβούλιο έλαβε τον ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 7ης Μαΐου 2020, για την 
τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 προς συμπλήρωση 
της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
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αφορά την προσθήκη των Μπαχαμών, των Μπαρμπάντος, της Μποτσουάνας, της 
Καμπότζης, της Γκάνας, της Τζαμάικας, του Μαυρίκιου, της Μογγολίας, της 
Μιανμάρ/Βιρμανίας, της Νικαράγουας, του Παναμά και της Ζιμπάμπουε στον πίνακα 
του σημείου I του παραρτήματος και τη διαγραφή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της 
Αιθιοπίας, της Γουιάνας, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λάος, της Σρι Λάνκα και της 
Τυνησίας από τον εν λόγω πίνακα.

Βασική πράξη είναι η οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής.

Οι κυρίως αρμόδιες επιτροπές είναι οι ECON και LIBE.

Η λήψη της εν λόγω εκτελεστικής πράξης ανακοινώθηκε σε όλα τα μέλη της επιτροπής 
LIBE μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος της 7ης Μαΐου 2020 και μέσω του ενημερωτικού 
δελτίου LIBE DIA της 8ης Μαΐου 2020 και ως εσωτερική προθεσμία για τη διατύπωση 
αντιρρήσεων ορίστηκε η 25η Μαΐου 2020 στις 12.00.  

2/ Στις 8 Μαΐου 2020, το Κοινοβούλιο έλαβε για διαβούλευση το σχέδιο κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/XXXX της Επιτροπής, της XXXX, για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου («κανονισμός για την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»), όσον αφορά τον καθορισμό κατηγοριών επιχειρησιακών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων.

Βασική πράξη είναι ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης 
Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση 
της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η λήψη του εν λόγω σχεδίου εκτελεστικής πράξης ανακοινώθηκε σε όλα τα μέλη της 
επιτροπής LIBE μέσω του ενημερωτικού δελτίου LIBE DIA της 8ης Μαΐου 2020 και 
ως προθεσμία για γραπτά σχόλια ορίστηκε από την Επιτροπή η 20ή Μαΐου 2020 στις 
12.00.

3.2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 6 πράξεις

1/ Στις 6 Μαΐου 2020, το Κοινοβούλιο έλαβε το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της 
Επιτροπής, της XXX, με την οποία επιτρέπεται στο Βασίλειο της Δανίας να συνάψει 
συμφωνίες με τη Γροιλανδία και τις Φερόες Νήσους, αντίστοιχα, για μεταφορές 
χρηματικών ποσών.

Βασική πράξη είναι ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές 
χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006.

Η λήψη της εν λόγω εκτελεστικής πράξης ανακοινώθηκε σε όλα τα μέλη της επιτροπής 
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LIBE μέσω του ενημερωτικού δελτίου LIBE DIA της 8ης Μαΐου 2020 και ως 
εσωτερική προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων ορίστηκε η 20ή Μαΐου 2020 στις 
12.00.

Στις 8 Μαΐου 2020, το Κοινοβούλιο έλαβε 2 σχέδια εκτελεστικών πράξεων της 
Επιτροπής:

2/ Σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ).../... της Επιτροπής, της XXX, για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 801/2014

2. Σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ).../... της Επιτροπής, της XXX, για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 840/2015

Βασική πράξη είναι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό γενικών 
διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο 
για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και 
καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.

Η λήψη των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων ανακοινώθηκε σε όλα τα μέλη της 
επιτροπής LIBE μέσω του ενημερωτικού δελτίου LIBE DIA της 8ης Μαΐου 2020 και 
ως εσωτερική προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων ορίστηκε η 25η Μαΐου 2020 
στις 12.00.

3/ Στις 27 Απριλίου 2020, το Κοινοβούλιο έλαβε το σχέδιο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της XXX, σχετικά με τη χορήγηση επιδοτήσεων 
δυνάμει του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων 
2020» (2014-2020) και την πρόσκληση H2020-SU-SEC-2018-2019-2020.
Βασική πράξη είναι η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013/743/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 3ης 
Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» – Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία (2014-2020) και για την κατάργηση των αποφάσεων 2006/971/ΕΚ, 
2006/972/ΕΚ, 2006/973/ΕΚ, 2006/974/ΕΚ και 2006/975/ΕΚ 

Η λήψη της εν λόγω εκτελεστικής πράξης ανακοινώθηκε σε όλα τα μέλη της επιτροπής 
LIBE μέσω του ενημερωτικού δελτίου LIBE DIA της 1ης Μαΐου 2020 και ως 
εσωτερική προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων ορίστηκε η 11η Μαΐου 2020 στις 
12.00. Δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις εντός της εν λόγω προθεσμίας.

Στις 27 Απριλίου 2020, το Κοινοβούλιο έλαβε 3 σχέδια εκτελεστικών πράξεων της 
Επιτροπής:

4/ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 28.1.2020, για την 
τροποποίηση της απόφασης C(2010) 1620 final σχετικά με την αντικατάσταση του 
εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση χορηγηθεισών 
θεωρήσεων (εγχειρίδιο του κώδικα θεωρήσεων I).

5/ Σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, της ΧΧΧ, για την τροποποίηση της 
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εκτελεστικής απόφασης C(2014) 2737 final σχετικά με τον κατάλογο των 
δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να υποβάλλουν οι αιτούντες θεωρήσεων 
βραχείας διαμονής στα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα.

6/ Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της ΧΧΧ, για την τροποποίηση της 
εκτελεστικής απόφασης C(2015) 6940 final σχετικά με τον κατάλογο των 
δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να υποβάλλουν οι αιτούντες θεωρήσεων 
βραχείας διαμονής στην Ινδία.

Βασική πράξη είναι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση ενωσιακού 
κώδικα θεωρήσεων.

Η λήψη των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων ανακοινώθηκε σε όλα τα μέλη της 
επιτροπής LIBE μέσω του ενημερωτικού δελτίου LIBE DIA της 1ης Μαΐου 2020 και 
ως εσωτερική προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων ορίστηκε η 11η Μαΐου 2020 
στις 12.00. Δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις εντός της εν λόγω προθεσμίας.

3. Έλεγχοι εσωτερικών συνόρων στον χώρο Σένγκεν:

LIBE/9/02889
 Ενημέρωση της επιτροπής από την Tanja Fajon όσον αφορά το έργο της Ομάδας 

εργασίας της επιτροπής LIBE σχετικά με τον έλεγχο του Σένγκεν
 Ανταλλαγή απόψεων με την Terezija Gras, υφυπουργό Ευρωπαϊκών και Διεθνών 

Υποθέσεων, Υπουργείο Εσωτερικών, Κροατική Προεδρία
 Ανταλλαγή απόψεων με τη Monique Pariat, γενική διευθύντρια, ΓΔ HOME, 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η πρόεδρος προβαίνει σε εισαγωγικές παρατηρήσεις.

Οι ομιλητές προβαίνουν στις παρουσιάσεις τους.

Τον λόγο λαμβάνουν τα ακόλουθα μέλη: Paulo Rangel, Birgit Sippel, Dragoş 
Tudorache, Annalisa Tardino, Tineke Strik, Assita Kanko, Clare Daly, Juan Fernando 
López Aguilar.

Οι ομιλητές απαντούν στον πρώτο γύρο ερωτήσεων.

Τον λόγο λαμβάνουν τα ακόλουθα μέλη στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου ερωτήσεων: 
Karlo Ressler, Petar Vitanov, Abir Al-Sahlani, Patrick Breyer, Charlie Weimers, 
Pernando Barrena Arza, Vladimír Bilčík, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Javier 
Zarzalejos

4. Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία

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

T8-0359/2019

Εισηγητής:
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Jan-Christoph Oetjen (Renew) PR – PE650.522v02-00
Επί της ουσίας:

LIBE
 Εξέταση του σχεδίου σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση

Ο εισηγητής παρουσιάζει το σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση.

Τον λόγο λαμβάνουν τα ακόλουθα μέλη: Tomáš Zdechovský, Tineke Strik, Jadwiga 
Wiśniewska.

Ο εισηγητής προβαίνει σε καταληκτικές παρατηρήσεις.

5. Διάφορα

6. Προσεχείς συνεδριάσεις

 18 Μαΐου 2020, από τις 10.00 έως τις 12.00 και από τις 14.00 έως τις 16.00 
(Βρυξέλλες)

Η συνεδρίαση λήγει στις 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 
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