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Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

LIBE_PV(2020)0512_1

JEGYZŐKÖNYV
a 2020. május 12-én, 10.00–12.00 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

A videokonferencia útján tartott ülést 2020. május 12-én, kedden, 10.15-kor Maite 
Pagazaurtundúa (alelnök) elnökletével nyitják meg.

1. A napirend elfogadásaa LIBE_OJ(2020)0512_1

A napirendet elfogadják.

2. Az elnök közleményei 

Nyelvi összetétel

A tolmácsolás a következő nyelveken érhető el: angol, francia, olasz, spanyol, holland és 
német.

Az alelnök átadja a szót Juan Fernando López Aguilar elnöknek a nyitóbeszéd 
megtartására.

2.1. A módosítások benyújtásának határideje:

A LIBE bizottság véleménytervezete az IMCO bizottság „Digitális szolgáltatásokról 
szóló jogszabály – az egységes piac működésének javítása” című saját kezdeményezésű 
jogalkotási jelentéséről (2020/2018(INL) – LIBE/9/02297 – 57. cikk (megosztott 
hatáskörök) előadó: LIBE. Paul Tang (S&D).

Az elnök bejelenti, hogy a módosítások AT4AM-ben történő előterjesztésének határideje: 
május 19. 12.00.
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2.2 A koordinátorok ajánlásának elfogadása (az eljárási szabályzat 214. cikke alapján) 

a) A bizottság elfogadja a koordinátorok ajánlásait a koordinátorok 2020. április 
21-i (április 22. szerdától április 24 péntekig tartó) ülésének törlését követő írásbeli 
eljárások eredményének megfelelően.

b) A bizottság támogatja a következő előadók kijelölését:

Vélemények

 Nicolaust Festet (ID) jelölik ki az EMPL bizottságnak a tagállamoknak a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet Erőszak és Zaklatás Elleni 2019. évi (190. sz.) Egyezményének 
az Európai Unió érdekében történő megerősítésére való felhatalmazásáról szóló tanácsi 
határozatról szóló jelentéséhez készülő LIBE-vélemény előadójának (56. cikk) – 
2020/0011(NLE);

 Annalisa Tardinót (ID) jelölik ki az IMCO bizottságnak a mesterséges intelligencia, a 
dolgok internete és a robotika biztonsági és felelősségi vonatkozásairól szóló 
jelentéséhez készülő LIBE-vélemény előadójának (56. cikk) – az eljárási szám 
megerősítendő;

 Annalisa Tardinót (ID) jelölik ki az ITRE bizottságnak Európa vezető szerepének 
biztosításáról a digitális korban és a mesterséges intelligencia európai megközelítéséről 
szóló saját kezdeményezésű nem jogalkotási jelentéséhez készülő LIBE-vélemény 
előadójának (57. cikk) – az eljárási szám megerősítendő;

 Lucia Ďuriš Nicholsonovát (ECR) jelölik ki az EMPL bizottságnak a foglalkoztatás és 
a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról 
szóló 2000/78/EK tanácsi irányelv végrehajtásáról az UNCRPD-egyezmény fényében 
szóló végrehajtásáról szóló LIBE végrehajtási vélemény előadójának (56. cikk) – az 
eljárási szám megerősítendő.

3. Felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok

3.1 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOK: 2 aktus

1/ A Parlament 2020. május 7-én kézhz kapta a Bizottság felhatalmazáson alapuló 2020. 
május 7-i, (EU) …/... rendeletét az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 
kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a Bahama-
szigeteknek, Barbadosnak, Botswanának, Kambodzsának, Ghánának, Jamaicának, 
Mauritiusnak, Mongóliának, Mianmarnak/Burmának, Nicaraguának, Panamának és 
Zimbabwénak a melléklet I. pontjában szereplő táblázatba való felvétele, valamint 
Bosznia-Hercegovinának, Etiópiának, Guyanának, a Laoszi Népi Demokratikus 
Köztársaságnak, Srí Lankának és Tunéziának az említett táblázatból való törlése 
tekintetében történő módosításáról.

Az alap-jogiaktus az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. 
május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való 
felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
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módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 
2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

A felelős bizottságok az ECON és a LIBE bizottság.

E felhatalmazáson alapuló jogi aktus átvételéről a 2020. május 7-i e-mailben és a LIBE 
bizottság DIA hírlevelének 2020. május 8-i számában tájékoztatták a LIBE bizottság 
tagjait, és a kifogások benyújtására vonatkozó belső határidőt állapítottak meg, amely 
május 25., 12 óra.  

2/ 2020. május 8-án a Parlament konzultáció céljából kézhez kapta az (EU) 2017/1939 
tanácsi rendeletnek (Európai Ügyészségről szóló rendelet) a műveleti vonatkozású 
személyes adatok kategóriáinak és az érintettek kategóriáinak meghatározása 
tekintetében történő módosításáról szóló, XXXX-i (EU) 2020/XXXX felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendelet tervezetét.

Az alap-jogiaktus az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről szóló, 2017. október 12-i (EU) 2017/1939 tanácsi 
rendelet.

E felhatalmazáson alapuló jogi aktus átvételéről a LIBE bizottság DIA hírlevelének 
2020. május 8-i számában tájékoztatták a LIBE bizottság tagjait, és az írásbeli 
észrevételek benyújtására határidőt állapítottak meg, amely május 20., 12 óra.

3.2. VÉGREHAJTÁSI JOGI AKTUSOK: 6 aktus

1/ 2020. május 6-án a Parlament kézhez kapta a Dán Királyságnak a Grönlanddal, illetve 
a Feröer szigetekkel kötendő, pénzátutalásokra vonatkozó megállapodások megkötésére 
történő felhatalmazásáról szóló XXX-i bizottsági végrehajtási határozat tervezetét.

Az alap-jogiaktus a pénzátutalásokat kísérő adatokról és az 1781/2006/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/847 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet.

E jogi aktus átvételéről a LIBE bizottság DIA hírlevelének 2020. május 8-i számában 
tájékoztatták a LIBE bizottság tagjait, és a kifogások benyújtására belső határidőt 
állapítottak meg, amely 2020. május 20., 12 óra.

2020. május 8-án a Parlament az alábbi 2 bizottsági végrehajtási jogi aktus tervezetét 
kapta meg:

2/ A Bizottság XXX-i (EU) …/... végrehajtási rendeletének tervezete a 801/2014/EU 
végrehajtási rendelet módosításáról

2. 2/ A Bizottság XXX-i (EU) …/... végrehajtási rendeletének tervezete a (EU) 
2015/840 végrehajtási rendelet módosításáról

Az alap-jogiaktus az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 514/2014/EU 
rendelete a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi 
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együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés 
pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról.

E végrehajtási jogi aktusok átvételéről a LIBE bizottság DIA hírlevelének 2020. május 
8-i számában tájékoztatták a LIBE bizottság tagjait, és a kifogások benyújtására belső 
határidőt állapítottak meg, amely 2020. május 25., 12 óra.

3/ A Parlament 2020. április 27-én kézhez kapta a „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) keretében nyújtandó támogatások odaítéléséről 
szóló, XXX-i bizottsági végrehajtási határozat tervezetét és a H2020-SU-SEC-2018-
2019-2020. számú felhívást.
Az alap-jogiaktus a Tanács 2013. december 3-i 2013/743/EU határozata a „Horizont 
2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi 
program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 
2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről. 

E végrehajtási jogi aktus átvételéről a LIBE bizottság DIA hírlevelének 2020. május 1-
jei számában tájékoztatták a LIBE bizottság tagjait, és a kifogások benyújtására belső 
határidőt állapítottak meg, amely 2020. május 11., 12 óra.  E határidőn belül nem 
érkezett kifogás.

2020. április 27-én a Parlament az alábbi 3 bizottsági végrehajtási jogi aktus tervezetét 
kapta meg:

4/ A Bizottság 2020. január 28-i végrehajtási határozata a C(2010)1620 végleges 
határozatnak a vízumkérelmek feldolgozásáról és a kiadott vízumok módosításáról 
szóló kézikönyv (Vízumkódex I.) felváltása tekintetében történő módosításáról.

5/ A Bizottság XXX-i végrehajtási határozatának tervezete a C(2014)2737 végleges 
végrehajtási határozatnak az Egyesült Arab Emirátusokban rövid távú tartózkodásra 
jogosító vízumot kérelmezők által benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzéke 
tekintetében történő módosításról.

6/ A Bizottság XXX-i végrehajtási határozata a C(2015)6940 végleges végrehajtási 
határozatnak az Indiában rövid távú tartózkodásra jogosító vízumot kérelmezők által 
benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzéke tekintetében történő módosításról.

Az alap-jogiaktus az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 810/2009/EK 
rendelete a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról.

E végrehajtási jogi aktusok átvételéről a LIBE bizottság DIA hírlevelének 2020. május 
1-jei számában tájékoztatták a LIBE bizottság tagjait, és a kifogások benyújtására 
belső határidőt állapítottak meg, amely 2020. május 11., 12 óra. E határidőn belül nem 
érkezett kifogás.
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3. Belső határellenőrzés a schengeni térségben

LIBE/9/02889
 Tanja Fajon beszámolója a bizottságnak a LIBE bizottság schengeni ellenőrzéssel 

foglalkozó munkacsoportjának munkájáról
 Eszmecsere Terezija Grasszal, a horvát belügyminisztérium európai és nemzetközi 

ügyekért felelős államtitkárával (horvát elnökség)
 Eszmecsere Monique Pariat-val, a DG HOME főigazgatójával (Európai Bizottság)

Az elnök bevezető megjegyzéseket tesz.

A felszólalók megtartják előadásukat.

Az alábbi képviselők szólalnak fel: Paulo Rangel, Birgit Sippel, Dragoş Tudorache, 
Annalisa Tardino, Tineke Strik, Assita Kanko, Clare Daly, Juan Fernando López 
Aguilar.

Az előadók válaszolnak az első körben feltett kérdésekre.

A második körben a következő képviselők tesznek fel kérdéseket: Karlo Ressler, Petar 
Vitanov, Abir Al-Sahlani, Patrick Breyer, Charlie Weimers, Pernando Barrena Arza, 
Vladimír Bilčík, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Javier Zarzalejos

4. A migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikák

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

T8-0359/2019

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

Illetékes:
LIBE

 Második olvasatra készült ajánlástervezet megvitatása

Az előadó ismerteti a második olvasatra készült ajánlástervezetet.

Az alábbi képviselők szólalnak fel: Tomáš Zdechovský, Tineke Strik, Jadwiga 
Wiśniewska.

Az előadó záró megjegyzéseket tesz.

5. Egyéb kérdések

6. Következő ülések

 2020. május 18., 10.00–12.00 és 14.00–16.00 (Brüsszel)

Az ülést 12.14-kor berekesztik.
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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/ 
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