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Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

LIBE_PV(2020)0512_1

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 12 maja 2020 r. w godz. 10.00–12.00

BRUKSELA

Maite Pagazaurtundúa (wiceprzewodnicząca) otworzyła posiedzenie w formie 
wideokonferencji we wtorek 12 maja 2020 r. o godz. 10.15.

1. Przyjęcie porządku dziennego LIBE_OJ(2020)0512_1

Porządek dzienny został przyjęty.

2. Komunikaty przewodniczących 

Profil językowy

Dostępne było tłumaczenie ustne na następujące języki: angielski, francuski, włoski, 
hiszpański, holenderski i niemiecki.

Wiceprzewodnicząca udzieliła głosu przewodniczącemu Juanowi Fernando Lópezowi 
Aguilarowi, który wygłosił uwagi wstępne.

2.1. Termin składania poprawek:

Projekt opinii komisji LIBE w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy w kwestiach 
ustawodawczych komisji IMCO w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych – 
poprawa funkcjonowania jednolitego rynku (2020/2018 (INL) – LIBE/9/02297 – art. 57 
(kompetencje dzielone) – sprawozdawca komisji LIBE: Paul TANG (S&D).

Przewodnicząca poinformowała, że termin składania poprawek w internetowym systemie 
składania poprawek (AT4AM) upływa 19 maja o godz. 12.00.
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2.2. Zatwierdzenie zaleceń koordynatorów (zgodnie z art. 214 Regulaminu) 

a) Komisja zatwierdziła zalecenia koordynatorów zawarte w wynikach procedur 
pisemnych koordynatorów uruchomionych w związku z odwołaniem posiedzenia 
koordynatorów w dniu 21 kwietnia 2020 r. (zostały rozpoczęte w środę 22 kwietnia i 
trwały do piątku 24 kwietnia do końca dnia).

b) Komisja zatwierdziła wyznaczenie następujących sprawozdawców:

Opinie

 Nicolaus FEST (ID) został wyznaczony na sprawozdawcę odpowiedzialnego za opinię 
komisji LIBE dotyczącą sprawozdania komisji EMPL w sprawie decyzji Rady 
upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, 
konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie eliminacji przemocy i 
molestowania z 2019 r. (nr 190) (art. 56) – 2020/0011(NLE);

 Annalisa TARDINO (ID) została wyznaczona na sprawozdawczynię odpowiedzialną 
za opinię komisji LIBE dotyczącą sprawozdania komisji IMCO w sprawie wpływu 
sztucznej inteligencji, internetu rzeczy i robotyki na bezpieczeństwo i odpowiedzialność 
(art. 56) – numer procedury do potwierdzenia;

 Annalisa TARDINO (ID) została wyznaczona na sprawozdawczynię odpowiedzialną 
za opinię komisji LIBE dotyczącą sprawozdania z własnej inicjatywy w kwestiach 
nieustawodawczych komisji ITRE w sprawie wiodącej roli Europy w erze cyfrowej i 
unijnego podejścia do sztucznej inteligencji (art. 57) – numer procedury do 
potwierdzenia;

 Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ (ECR) została wyznaczona na sprawozdawczynię 
odpowiedzialną za opinię komisji LIBE dotyczącą sprawozdania komisji EMPL 
z wdrożenia dyrektywy Rady 2000/78/WE ustanawiającej ogólne warunki ramowe 
równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy w świetle Konwencji ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych (art. 56) – numer procedury do potwierdzenia.

3. Akty delegowane i wykonawcze

3.1 AKTY DELEGOWANE: 2 akty wykonawcze

1/ W dniu 7 maja 2020 r. Parlament otrzymał rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
…/... z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 
uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez 
włączenie Bahamów, Barbadosu, Botswany, Kambodży, Ghany, Jamajki, Mauritiusu, 
Mongolii, Mjanmy/Birmy, Nikaragui, Panamy i Zimbabwe do tabeli w pkt I załącznika 
oraz wykreślenie z tej tabeli Bośni i Hercegowiny, Etiopii, Gujany, Laotańskiej 
Republiki Ludowo-Demokratycznej, Sri Lanki i Tunezji.

Aktem podstawowym jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 
z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego 
do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE.

Komisje przedmiotowo właściwe to: ECON i LIBE.

O wpłynięciu tego aktu delegowanego członkowie komisji LIBE zostali powiadomieni 
za pośrednictwem wiadomości elektronicznej z dnia 7 maja 2020 r. oraz biuletynu DIA 
komisji LIBE z 8 maja 2020 r., a wewnętrzny termin zgłaszania sprzeciwu wyznaczono 
na 25 maja 2018 r., godz. 12.00.

2/ W dniu 8 maja 2020 r. Parlament otrzymał do konsultacji projekt rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) 2020/XXXX z dnia XXXX zmieniającego rozporządzenie 
Rady (UE) 2017/1939 („rozporządzenie o Prokuraturze Europejskiej”) w odniesieniu 
do określania kategorii operacyjnych danych osobowych oraz kategorii osób, których 
dane dotyczą.

Aktem podstawowym jest rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 
2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury 
Europejskiej.

O wpłynięciu tego projektu aktu delegowanego członkowie komisji LIBE zostali 
powiadomieni za pośrednictwem biuletynu DIA komisji LIBE z dnia 8 maja 2020 r., 
a wewnętrzny termin zgłaszania uwag wyznaczono na 20 maja 2020 r. o godz. 12.00.

3.2 AKTY WYKONAWCZE: 6 aktów wykonawczych

1/ W 6 maja 2020 r. Parlament otrzymał projekt decyzji wykonawczej Komisji z dnia 
XXX r. upoważniającej Królestwo Danii do zawarcia umowy, odpowiednio, 
z Grenlandią i Wyspami Owczymi, w sprawie traktowania przekazów pieniężnych.

Aktem podstawowym jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom 
środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006.

O wpłynięciu tego aktu członkowie komisji LIBE zostali powiadomieni za 
pośrednictwem biuletynu DIA komisji LIBE z 8 maja 2020 r., a wewnętrzny termin 
zgłaszania sprzeciwu wyznaczono na 20 maja 2020 r. godz. 12.00.

W dniu 8 maja 2020 r. Parlament otrzymał dwa projekty aktów wykonawczych Komisji:

2/ Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE).../... z dnia XXX r. 
zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 801/2014

2. Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE).../... z dnia XXX r. 
zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 840/2015

Aktem podstawowym jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 514/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego 
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współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania 
kryzysowego.

O wpłynięciu tych aktów wykonawczych członkowie komisji LIBE zostali 
powiadomieni za pośrednictwem biuletynu DIA komisji LIBE z 8 maja 2020 r., 
a wewnętrzny termin zgłaszania sprzeciwu wyznaczono na 25 maja 2020 r. godz. 12.00.

3/ W dniu 27 kwietnia 2020 r. Parlament otrzymał projekt decyzji wykonawczej 
Komisji z dnia XXX r. w sprawie przyznawania dotacji w ramach programu „Horyzont 
2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz 
zaproszenia nr H2020-SU-SEC-2018-2019-2020.
Aktem podstawowym jest decyzja Rady 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. 
ustanawiającą program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program 
ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) i uchylającą decyzje 
2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE. 

O wpłynięciu tego aktu wykonawczego członkowie komisji LIBE zostali powiadomieni 
za pośrednictwem biuletynu DIA komisji LIBE z 1 maja 2020 r., a wewnętrzny termin 
zgłaszania sprzeciwu wyznaczono na 11 maja 2020 r. godz. 12.00.

W dniu 27 kwietnia 2020 r. Parlament otrzymał 3 projekty aktów wykonawczych 
Komisji:

4/ decyzja wykonawcza Komisji z 28 stycznia 2020 r. zmieniająca decyzję C (2010) 
1620 final w odniesieniu do zastąpienia podręcznika rozpatrywania wniosków 
wizowych i zmiany wydanych wiz (podręcznik wizowy I).

5/ projekt decyzji wykonawczej Komisji z dnia XXX zmieniającej decyzję wykonawczą 
C (2014) 2737 final w odniesieniu do wykazu dokumentów uzupełniających, które mają 
złożyć osoby ubiegające się o wizę krótkoterminową w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich. 

6/ decyzja wykonawcza Komisji z dnia XXX zmieniającej decyzję wykonawczą 
C (2015) 6940 final w odniesieniu do wykazu dokumentów uzupełniających, które mają 
złożyć osoby ubiegające się o wizę krótkoterminową w Indiach.

Aktem podstawowym jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy.

O wpłynięciu tych aktów wykonawczych członkowie komisji LIBE zostali 
powiadomieni za pośrednictwem biuletynu DIA komisji LIBE z 1 maja 2020 r., 
a wewnętrzny termin zgłaszania sprzeciwu wyznaczono na 11 maja 2020 r. godz. 12.00. 
Nie zgłoszono sprzeciwu w tym terminie.

3. Kontrole na granicach wewnętrznych strefy Schengen:

LIBE/9/02889
 Informacje o pracach grupy roboczej LIBE ds. kontroli Schengen – Tanja Fajon
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 Wymiana poglądów z Tereziją Gras, sekretarz stanu do spraw europejskich 
i międzynarodowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, prezydencja chorwacka

 Wymiana poglądów z Monique Pariat, dyrektor generalną DG Home, Komisja 
Europejska.

Przewodnicząca wygłosiła uwagi wstępne.

Mówcy dokonali prezentacji.

Głos zabrali następujący posłowie: Paulo Rangel, Birgit Sippel, Dragoş Tudorache, 
Annalisa Tardino, Tineke Strik, Assita Kanko, Clare Daly, Juan Fernando López 
Aguilar.

Mówcy odpowiedzieli na pierwszą rundę pytań.

Następujący posłowie zabrali głos w drugiej rundzie pytań: Karlo Ressler, Petar 
Vitanov, Abir Al-Sahlani, Patrick Breyer, Charlie Weimers, Pernando Barrena Arza, 
Vladimír Bilčík, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Javier Zarzalejos

4. Statystyki Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej

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

T8-0359/2019

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

Przedm. właśc.:
LIBE

 Rozpatrzenie projektu zalecenia do drugiego czytania

Sprawozdawca przedstawił projekt zalecenia do drugiego czytania.

Głos zabrali następujący posłowie: Tomáš Zdechovský, Tineke Strik, Jadwiga 
Wiśniewska.

Sprawozdawca przedstawił uwagi końcowe.

5. Sprawy różne

6. Następne posiedzenia

 18 maja 2020 r. w godz. 10.00–12.00 i 14.00–16.00 (Bruksela)

Posiedzenie zakończyło się o godz. 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/ 
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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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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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