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Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

LIBE_PV(2020)0512_1

ATA
Reunião de 12 de maio de 2020, das 10.00 às 12.00

BRUXELAS

A reunião, realizada por videoconferência, tem início às 10.15 de terça-feira, 12 de maio de 
2020, sob a presidência de Maite Pagazaurtundúa (vice-presidente).

1. Aprovação da ordem do dia LIBE_OJ(2020)0512_1

A ordem do dia é aprovada.

2. Comunicações da presidência 

Perfil linguístico:

O serviço de interpretação está disponível nas seguintes línguas: inglês, francês, italiano, 
espanhol, neerlandês e alemão.

A vice-presidente dá a palavra a Juan Fernando López Aguilar, presidente, para a 
alocução de abertura.

2.1. Prazo para a apresentação de alterações

Projeto de parecer da Comissão LIBE relativo ao relatório de iniciativa legislativa da 
Comissão IMCO sobre o «Ato legislativo sobre os serviços digitais: Melhorar o 
funcionamento do mercado único» (2020/2018(INL) – LIBE/9/02297 – artigo 57.º do 
Regimento (competências partilhadas) – relator de parecer da Comissão LIBE: Paul 
TANG (S&D).

A vice-presidente comunica que o prazo para a apresentação de alterações em AT4AM 
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expira em 19 de maio, às 12.00.

2.2. Aprovação da recomendação dos coordenadores (nos termos do artigo 214.º do 
Regimento) 

a) A comissão aprova as recomendações dos coordenadores, tal como constam dos 
resultados dos procedimentos escritos dos coordenadores, na sequência do cancelamento 
da reunião de coordenadores de terça-feira, 21 de abril de 2020 (iniciada na quarta-feira, 
22 de abril, e encerrada na sexta-feira, 24 de abril, à hora de fecho).

b) A comissão aprova a designação dos seguintes relatores:

Pareceres

 Nicolaus FEST (ID) é designado relator para o parecer da Comissão LIBE relativo ao 
relatório da Comissão EMPL sobre a Decisão do Conselho que autoriza os 
Estados-Membros a ratificar, no interesse da União Europeia, a Convenção sobre a 
Violência e o Assédio, 2019 (n.º 190), da Organização Internacional do Trabalho (artigo 
56.º do Regimento) – 2020/0011(NLE);

 Annalisa TARDINO (ID) é designada relatora para o parecer da Comissão LIBE 
relativo ao relatório da Comissão IMCO sobre as implicações em matéria de segurança 
e de responsabilidade decorrentes da inteligência artificial, da Internet das coisas e da 
robótica (artigo 56.º do Regimento) – número do processo a confirmar;

 Annalisa TARDINO (ID) é designada relatora para o parecer da Comissão LIBE 
relativo ao relatório de iniciativa não legislativa da Comissão ITRE sobre a garantia da 
liderança europeia na era digital e uma abordagem europeia em matéria de inteligência 
artificial (artigo 57.º do Regimento) – número do processo a confirmar;

 Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ (ECR) é designada relatora para o parecer da 
Comissão LIBE relativo ao relatório de execução da Comissão EMPL sobre a execução 
da Diretiva do Conselho 2000/78/CE que estabelece um quadro geral de igualdade de 
tratamento no emprego e na atividade profissional, à luz da CNUDPD (artigo 56.º do 
Regimento) – número do processo a confirmar.

3. Atos delegados e atos de execução

3.1. ATOS DELEGADOS: dois atos delegados

1/ Em 7 de maio de 2020, O Parlamento recebeu o REGULAMENTO DELEGADO 
DA COMISSÃO (UE) …/..., de 7 de maio de 2020, que altera o Regulamento Delegado 
(UE) 2016/1675, que completa a Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, mediante a inclusão das Baamas, de Barbados, do Botsuana, do Camboja, do 
Gana, da Jamaica, da Maurícia, da Mongólia, de Mianmar/Birmânia, da Nicarágua, do 
Panamá e do Zimbabué no quadro constante do ponto I do anexo e a supressão da 
Bósnia-Herzegovina, da Etiópia, da Guiana, da República Democrática Popular do 
Laos, do Sri Lanca e da Tunísia do referido quadro.
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O ato de base é a Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de maio de 2015, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos 
de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, que altera o 
Regulamento (UE) n.º 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, e que revoga a 
Diretiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e a Diretiva 2006/70/CE da 
Comissão.

As comissões competentes são a Comissão ECON e a Comissão LIBE.

A receção deste ato delegado foi comunicada a todos os membros da Comissão LIBE 
através de correio eletrónico em 7 de maio de 2020 e através do boletim informativo 
LIBE DIA, de 8 de maio de 2020, tendo sido fixado o prazo interno de 25 de maio de 
2020, às 12.00, para a formulação de objeções.  

2/ Em 8 de maio de 2020, o Parlamento recebeu, para consulta, o Projeto de 
Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2020/XXXX, de XXXX, que altera o 
Regulamento (UE) 2017/1939 do Conselho («Regulamento Procuradoria Europeia»), 
no que respeita ao estabelecimento de categorias de dados pessoais operacionais e 
categorias de titulares de dados.

O ato de base é o Regulamento (UE) 2017/1939 do Conselho, de 12 de outubro de 2017, 
que dá execução a uma cooperação reforçada para a instituição da Procuradoria 
Europeia.

A receção deste projeto de ato delegado foi comunicada a todos os membros da 
Comissão LIBE através do boletim informativo LIBE DIA, de 8 de maio de 2020, tendo 
sido fixado o prazo de 20 de maio de 2020, às 12.00, para a apresentação de observações 
por escrito.

3.2. ATOS DE EXECUÇÃO: seis atos de execução

1/ Em 6 de maio de 2020, o Parlamento recebeu o Projeto de Decisão de Execução da 
Comissão, de XXX, que autoriza o Reino da Dinamarca a celebrar acordos com a 
Gronelândia e as Ilhas Faroé, respetivamente, para transferências de fundos.

O ato de base é o Regulamento (UE) 2015/ 847 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 20 de maio de 2015, relativo às informações que acompanham as transferências de 
fundos e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1781/2006.

A receção deste ato de execução foi comunicada a todos os membros da Comissão LIBE 
através do boletim informativo LIBE DIA, de 8 de maio de 2020, tendo sido fixado o 
prazo interno de 20 de maio de 2020, às 12.00, para a formulação de objeções.

Em 8 de maio de 2020, o Parlamento recebeu dois projetos de ato de execução da 
Comissão:

2/ Projeto de Regulamento de Execução da Comissão (UE) …/..., de XXX, que altera o 
Regulamento de Execução (UE) n.º 801/2014.



PE652.331v01-00 4/10 PV\1205317PT.docx

PT

2. Projeto de Regulamento de Execução da Comissão (UE) …/..., de XXX, que altera o 
Regulamento de Execução (UE) n.º 840/2015.

O ato de base é o Regulamento (UE) n.º 514/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de abril de 2014, que estabelece disposições gerais aplicáveis ao Fundo 
para o Asilo, a Migração e a Integração e ao instrumento de apoio financeiro à 
cooperação policial, à prevenção e luta contra a criminalidade e à gestão de crises.

A receção destes atos de execução foi comunicada a todos os membros da Comissão 
LIBE através do boletim informativo LIBE DIA, de 8 de maio de 2020, tendo sido 
fixado o prazo interno de 25 de maio de 2020, às 12.00, para a formulação de objeções.

3/ Em 27 de abril de 2020, o Parlamento recebeu o Projeto de DECISÃO DE 
EXECUÇÃO DA COMISSÃO, de XXX, sobre a atribuição de subvenções no âmbito 
do Programa Horizonte 2020 – Programa-Quadro de Investigação e Inovação 
(2014-2020) e o convite à apresentação de propostas H2020-SU-SEC-2018-2019-2020.
O ato base é a DECISÃO 2013/743/UE DO CONSELHO, de 3 de dezembro de 2013, 
que estabelece o programa específico de execução do Horizonte 2020 – 
Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020) e revoga as Decisões 
2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE. 

A receção deste ato de execução foi comunicada a todos os membros da Comissão LIBE 
através do boletim informativo LIBE DIA, de 1 de maio de 2020, tendo sido fixado o 
prazo interno de 11 de maio de 2020, às 12.00, para a formulação de objeções. Não 
foram recebidas quaisquer objeções até esta data.

Em 27 de abril de 2020, o Parlamento recebeu três projetos de ato de execução da 
Comissão:

4/ A DECISÃO DE EXECUÇÃO DA COMISSÃO, de 28 de janeiro de 2020, que altera 
a Decisão C(2010) 1620 final da Comissão, no que diz respeito à substituição do manual 
relativo ao tratamento dos pedidos de visto e à alteração dos vistos emitidos (Manual do 
Código de Vistos I).

5/ Projeto de Decisão de Execução da Comissão, de XXX, que altera a Decisão de 
Execução C(2014) 2737 final da Comissão, no que diz respeito à lista de documentos 
comprovativos a apresentar pelos requerentes de visto de curta duração nos Emirados 
Árabes Unidos.

6/ Decisão de Execução da Comissão, de XXX, que altera a Decisão de Execução 
C(2015) 6940 final da Comissão, no que diz respeito à lista de documentos 
comprovativos a apresentar pelos requerentes de visto de curta duração na Índia.

O ato de base é o Regulamento (CE) n.º 810/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de julho de 2009, que estabelece o Código Comunitário de Vistos.

A receção destes atos de execução foi comunicada a todos os membros da Comissão 
LIBE através do boletim informativo LIBE DIA, de 1 de maio de 2020, tendo sido 
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fixado o prazo interno de 11 de maio de 2020, às 12.00, para a formulação de 
objeções. Não foram recebidas quaisquer objeções até esta data.

3. Controlos nas fronteiras internas do espaço Schengen

LIBE/9/02889
 Prestação de informações à comissão por Tanja Fajon sobre a atividade do grupo de 

trabalho da Comissão LIBE sobre o controlo de Schengen
 Troca de pontos de vista com Terezija Gras, secretária de estado para os Assuntos 

Europeus e Internacionais, Ministério do Interior, Presidência croata
 Troca de pontos de vista com Monique Pariat, diretora-geral, DG HOME, Comissão 

Europeia

A vice-presidente tece considerações iniciais.

Os oradores fazem as suas exposições.

Intervêm os seguintes deputados: Paulo Rangel, Birgit Sippel, Dragoş Tudorache, 
Annalisa Tardino, Tineke Strik, Assita Kanko, Clare Daly, Juan Fernando López 
Aguilar.

Os intervenientes respondem à primeira ronda de perguntas.

Os seguintes deputados intervêm na segunda ronda de perguntas: Karlo Ressler, Petar 
Vitanov, Abir Al-Sahlani, Patrick Breyer, Charlie Weimers, Pernando Barrena Arza, 
Vladimír Bilčík, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Javier Zarzalejos

4. Estatísticas comunitárias sobre migração e proteção internacional

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

T8-0359/2019

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

Fundo:
LIBE

 Apreciação do projeto de recomendação para segunda leitura

O relator elabora um projeto de recomendação para segunda leitura.

Intervêm os seguintes deputados: Tomáš Zdechovský, Tineke Strik, Jadwiga 
Wiśniewska.

O relator tece considerações finais.
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5. Diversos

6. Próxima reunião

 18 de maio de 2020, das 10.00 às 12.00 e das 14.00 às 16.00 (Bruxelas)

A reunião é encerrada às 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/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία της επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della 
commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/ 
Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Antoine Cahen, Isabel Dias Goncalves, Katrin Huber, Zuzana Hruscova, Susana Da Silva Costa

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Angela Hrincescu, Agnes Kontar, Maria Lazarova

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
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