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Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

LIBE_PV(2020)0512_1

PROTOKOLAS
2020 m. gegužės 12 d. 10.00–12.00 val. posėdis

BRIUSELIS

Posėdis, kuris vyko vaizdo konferencijos būdu, pradėtas 2020 m. gegužės 12 d., antradienį, 
10.15 val. pirmininkaujant komiteto pirmininko pavaduotojai Maitei Pagazaurtundúa.

1. Darbotvarkės tvirtinimas LIBE_OJ(2020)0512_1

Darbotvarkė patvirtinta.

2. Pirmininkės pranešimai 

Vertimo kalbos

Buvo verčiama žodžiu į (iš) šias (-ų) kalbas (-ų): anglų, prancūzų, italų, ispanų, olandų ir 
vokiečių.

Pirmininko pavaduotoja suteikė žodį komiteto pirmininkui Juanui Fernando Lópezui 
Aguilarui įžanginėms pastaboms pateikti.

2.1 Pakeitimų pateikimo terminas:

LIBE komiteto nuomonės projektas dėl IMCO komiteto teisėkūros pranešimo savo 
iniciatyva „Skaitmeninių paslaugų aktas. Geriau veikianti bendroji rinka“ 
(2020/2018(INL) – LIBE/9/02297 – Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis (pasidalijamoji 
kompetencija) LIBE komiteto pranešėjas Paul TANG (S&D).

Pirmininkė pranešė, kad pakeitimų pateikimo AT4AM terminas yra gegužės 19 d. 
12.00 val.
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2.2. Koordinatorių rekomendacijų tvirtinimas (pagal Darbo tvarkos taisyklių 
214 straipsnį) 

a) Komitetas patvirtino koordinatorių rekomendacijas, išdėstytas koordinatorių 
rašytinių procedūrų rezultatuose po to, kai buvo atšauktas 2020 m. balandžio 21 d., 
antradienio, koordinatorių posėdis (procedūros pradėtos balandžio 22 d., trečiadienį, ir 
vyko iki balandžio 24 d., penktadienio, darbo dienos pabaigos).

b) Komitetas patvirtino toliau nurodytų pranešėjų skyrimą:

Nuomonės

 Nicolaus FEST (ID) paskirtas nuomonės referentu rengiant LIBE komiteto nuomonę 
dėl EMPL komiteto pranešimo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės 
įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų ratifikuoti 2019 m. Tarptautinės darbo 
organizacijos konvenciją dėl smurto ir priekabiavimo (Nr. 190) (Darbo tvarkos taisyklių 
56 straipsnis) – 2020/0011(NLE);

 Annalisa TARDINO (ID) paskirta nuomonės referente rengiant LIBE komiteto 
nuomonę dėl IMCO komiteto pranešimo dėl dirbtinio intelekto, daiktų interneto ir 
robotikos poveikio saugai ir atsakomybei (Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis) – 
procedūros numeris dar nepatvirtintas;

 Annalisa TARDINO (ID) paskirta nuomonės referente rengiant LIBE komiteto 
nuomonę dėl ITRE komiteto ne teisėkūros pranešimo savo iniciatyva dėl Europos 
lyderystės užtikrinimo skaitmeniniame amžiuje ir ES požiūrio į dirbtinį intelektą (Darbo 
tvarkos taisyklių 57 straipsnis) – procedūros numeris dar nepatvirtintas;

 Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ (ECR) paskirta nuomonės referente rengiant LIBE 
komiteto nuomonę dėl EMPL komiteto įgyvendinimo pranešimo dėl Tarybos 
direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje 
bendruosius pagrindus, įgyvendinimo atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvenciją (Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis) – procedūros numeris dar 
nepatvirtintas.

3. Deleguotieji ir įgyvendinimo aktai

3.1 DELEGUOTIEJI AKTAI: 2 aktai

1) 2020 m. gegužės 7 d. Parlamentas gavo 2020 m. gegužės 7 d. KOMISIJOS 
DELEGUOTĄJĮ REGLAMENTĄ (ES) .../..., kuriuo dėl Bahamų, Barbadoso, 
Botsvanos, Kambodžos, Ganos, Jamaikos, Mauricijaus, Mongolijos, 
Mianmaro / Birmos, Nikaragvos, Panamos ir Zimbabvės įtraukimo į priedo I punkto 
lentelę ir Bosnijos ir Hercegovinos, Etiopijos, Gajanos, Laoso Liaudies Demokratinės 
Respublikos, Šri Lankos ir Tuniso išbraukimo iš šios lentelės iš dalies keičiamas 
Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva (ES) 2015/849.

Pagrindinis aktas yra 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 



PV\1205317LT.docx 3/9 PE652.331v01-00

LT

(ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų 
finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB.

Vadovaujantys komitetai yra ECON ir LIBE.

Apie tai, kad gautas šis deleguotasis aktas, visiems LIBE komiteto nariams buvo 
pranešta 2020 m. gegužės 7 d. e. laišku ir 2020 m. gegužės 8 d. naujienlaiškyje LIBE 
DIA ir buvo nustatytas vidinis pasiūlymų pareikšti prieštaravimą pateikimo terminas – 
gegužės 25 d. 12.00 val.  

2) 2020 m. gegužės 8 d. Parlamentas konsultacijoms gavo [data] Komisijos deleguotojo 
reglamento (ES) 2020/XXXX, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (ES) 
2017/1939 (Europos prokuratūros reglamentas) nuostatos dėl operatyvinių asmens 
duomenų kategorijų ir duomenų subjektų kategorijų nustatymo, projektą.

Pagrindinis aktas yra 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje.

Apie tai, kad gautas šis deleguotojo akto projektas, visiems LIBE komiteto nariams 
buvo pranešta 2020 m. gegužės 8 d. naujienlaiškyje LIBE DIA ir buvo nustatytas 
rašytinių pastabų pateikimo terminas – gegužės 20 d. 12.00 val.

3.2. ĮGYVENDINIMO AKTAI: 6 aktai

1) 2020 m. gegužės 6 d. Parlamentas gavo [data] Komisijos įgyvendinimo sprendimo, 
kuriuo Danijos Karalystė įgaliojama sudaryti susitarimus atitinkamai su Grenlandija ir 
Farerų salomis dėl lėšų pervedimo, projektą.

Pagrindinis aktas yra 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, ir kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006.

Apie tai, kad gautas šis įgyvendinimo aktas, visiems LIBE komiteto nariams buvo 
pranešta 2020 m. gegužės 8 d. naujienlaiškyje LIBE DIA ir buvo nustatytas vidinis 
pasiūlymų pareikšti prieštaravimą pateikimo terminas – 2020 m. gegužės 20 d. 
12.00 val.

2020 m. gegužės 8 d. Parlamentas gavo du Komisijos įgyvendinimo aktų projektus:

2) [data] Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES).../..., kuriuo iš dalies keičiamas 
Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 801/2014, projektas;

2. [data] Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES).../..., kuriuo iš dalies keičiamas 
Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 840/2015, projektas.

Pagrindinis teisės aktas yra 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir 
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integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos 
su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos.

Apie tai, kad gauti šie įgyvendinimo aktai, visiems LIBE komiteto nariams buvo 
pranešta 2020 m. gegužės 8 d. naujienlaiškyje LIBE DIA ir buvo nustatytas vidinis 
pasiūlymų pareikšti prieštaravimą pateikimo terminas – 2020 m. gegužės 25 d. 
12.00 val.

3) 2020 m. balandžio 27 d. Parlamentas gavo [data] KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO 
SPRENDIMO dėl dotacijų skyrimo pagal bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programą „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) projektą ir kvietimą teikti paraiškas 
H2020-SU-SEC-2018–2019–2020.
Pagrindinis aktas yra 2013 m. gruodžio 3 d. TARYBOS SPRENDIMAS 2013/743/ES 
dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), sukūrimo ir kuriuo panaikinami 
sprendimai 2006/971/EB, 2006/972/EB, 2006/973/EB, 2006/974/EB ir 2006/975/EB. 

Apie tai, kad gautas šis įgyvendinimo aktas, visiems LIBE komiteto nariams buvo 
pranešta 2020 m. gegužės 1 d. naujienlaiškyje LIBE DIA ir buvo nustatytas vidinis 
pasiūlymų pareikšti prieštaravimą pateikimo terminas – 2020 m. gegužės 11 d. 
12.00 val. Per šį terminą prieštaravimų negauta.

2020 m. balandžio 27 d. Parlamentas gavo tris Komisijos įgyvendinimo aktų projektus:

4) 2020 m. sausio 28 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS, kuriuo dėl 
Prašymų išduoti vizą tvarkymo ir išduotų vizų keitimo vadovo (Vizų kodekso vadovo I 
dalis) pakeitimo iš dalies keičiamas Sprendimas C(2010) 1620 final.

5) [data] Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo dėl patvirtinamųjų dokumentų, 
kuriuos prašymą išduoti trumpalaikę vizą pateikiantys asmenys turi pateikti 
Jungtiniuose Arabų Emyratuose, sąrašo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 
C(2014) 2737 final, projektas.

6) [data] Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl patvirtinamųjų dokumentų, 
kuriuos prašymą išduoti trumpalaikę vizą pateikiantys asmenys turi pateikti Indijoje, 
sąrašo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas C(2015) 6940 final.

Pagrindinis aktas yra 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą.

Apie tai, kad gauti šie įgyvendinimo aktai, visiems LIBE komiteto nariams buvo 
pranešta 2020 m. gegužės 1 d. naujienlaiškyje LIBE DIA ir buvo nustatytas vidinis 
pasiūlymų pareikšti prieštaravimą pateikimo terminas – 2020 m. gegužės 11 d. 
12.00 val. Per šį terminą prieštaravimų negauta.

3. Vidaus sienų kontrolė Šengeno erdvėje

LIBE/9/02889
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 Tanjos Fajon ataskaita komitetui apie LIBE komiteto Darbo grupės dėl Šengeno 
kontrolės darbą

 Keitimasis nuomonėmis su Tarybai pirmininkaujančios Kroatijos Vidaus reikalų 
ministerijos valstybės sekretore, atsakinga už Europos ir tarptautinius reikalus, 
Terezija Gras

 Keitimasis nuomonėmis su Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų GD 
generaline direktore Monique Pariat

Pirmininkė pateikė keletą įvadinių pastabų.

Pranešėjai skaitė savo pranešimus.

Kalbėjo šie nariai: Paulo Rangel, Birgit Sippel, Dragoş Tudorache, Annalisa Tardino, 
Tineke Strik, Assita Kanko, Clare Daly, Juan Fernando López Aguilar.

Pranešėjai atsakė į klausimus, pateiktus per pirmąjį klausimų etapą.

Per antrąjį klausimų etapą kalbėjo šie nariai: Karlo Ressler, Petar Vitanov, Abir Al-
Sahlani, Patrick Breyer, Charlie Weimers, Pernando Barrena Arza, Vladimír Bilčík, 
Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Javier Zarzalejos

4. Bendrijos migracijos statistika ir tarptautinės apsaugos statistika

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

T8-0359/2019

Pranešėjas:
Jan-Christoph Oetjen (RENEW) PR – PE650.522v02-00

Atsakingas komitetas:
LIBE

 Rekomendacijos antrajam svarstymui projekto svarstymas

Pranešėjas pristatė rekomendacijos antrajam svarstymui projektą.

Kalbėjo šie nariai: Tomáš Zdechovský, Tineke Strik, Jadwiga Wiśniewska.

Pranešėjas pateikė baigiamąsias pastabas.

5. Kiti klausimai

6. Kiti posėdžiai

 2020 m. gegužės 18 d. 10.00–12.00 val. ir 14.00–16.00 val. (Briuselis)

Posėdis baigtas 12.14 val.
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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 
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