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Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 24ης Ιουλίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019, στις 9.07, υπό την προεδρία της Lucy 
Nethsingha (προέδρου).

24 Ιουλίου 2019, από τις 9.00 έως τις 10.30

Κεκλεισμένων των θυρών

1. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *

24 Ιουλίου 2019, από τις 10.30 έως τις 10.35

Η συνεδρίαση συνεχίζεται κεκλεισμένων των θυρών.

2. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
Απόφαση: Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται με τις εξής τροποποιήσεις που 

προτάθηκαν επί του σχεδίου ημερήσιας διάταξης:  

-η εξέταση του σημείου 6 αναβάλλεται.

24 Ιουλίου 2019, από τις 10.35 έως τις 11.45

Κεκλεισμένων των θυρών

3. Έλεγχος της εντολής και διάρκεια της εντολής (άρθρα 3 και 4)

Η επιτροπή με 20 ψήφους υπέρ, καμία κατά και 1 αποχή προβαίνει σε έλεγχο των εντολών 
των: 
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(i) Hannes HANSO, προς αντικατάσταση του Ivari PADAR, από την 4η Απριλίου 2019· 

(ii) Pablo ARIAS ECHEVERRÍA, προς αντικατάσταση της Teresa JIMÉNEZ-
BECERRIL BARRIO, από την 21η Μαΐου 2019· 

και στις δύο περιπτώσεις, έως το τέλος της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου στις 2 
Ιουλίου 2019, στις 10.00.

4. Διαφορές στις οποίες εμπλέκεται το Κοινοβούλιο (άρθρο 149 του Κανονισμού)

- Η επιτροπή εγκρίνει, με 20 ψήφους υπέρ, καμία ψήφο κατά και καμία αποχή, 
σύσταση σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρέμβει στην υπόθεση 
C-389/19 P Επιτροπή κατά Σουηδίας- Αναίρεση κατά της απόφασης του Γενικού 
Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2019 στην υπόθεση T-837/16 - κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 
2006 (Καταχώριση, αξιολόγηση και έγκριση χημικών ουσιών: REACH) - Έγκριση 
ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία - Βαφή χρωμικού μολύβδου - 
Εκτελεστική απόφαση C(2016)5644 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 - 
Ενδεχόμενη παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αναίρεσης 
(εισηγητής: Geoffroy Didier)·

- Η επιτροπή εγκρίνει, με 16 ψήφους υπέρ, 3 ψήφους κατά και 2 αποχές, σύσταση 
σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να παρέμβει στην υπόθεση C-
389/19 P-R Επιτροπή κατά Σουηδίας - Αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων σε 
σχέση με την εκκρεμούσα αναίρεση, υπόθεση C-389/19 P κατά της απόφασης του 
Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2019 στην υπόθεση T-837/16 
(εισηγητής:Geoffroy Didier)·

- Η επιτροπή εγκρίνει, με 20 ψήφους υπέρ, καμία ψήφο κατά και καμία αποχή, 
σύσταση σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρέμβει στην υπόθεση 
T-315/19, XY κατά Επιτροπής - Ένσταση ελλείψεως νομιμότητας του άρθρου 20 του 
παραρτήματος VIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης - Πιθανή παρέμβαση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

- Η επιτροπή εγκρίνει, με 20 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά και 2 αποχές, σύσταση 
σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να παρέμβει στην υπόθεση  T-
279/19, Μέτωπο Πολισάριο κατά Συμβουλίου - απόφαση (ΕΕ) 2019/217 του 
Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Μαρόκου σχετικά με την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και 4 της 
συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μαρόκου - Πιθανή παρέμβαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

- Η επιτροπή εγκρίνει, με 22 ψήφους υπέρ, καμία ψήφο κατά και 1 αποχή, σύσταση 
σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποβάλει παρατηρήσεις στην 
υπόθεση C-361/19 De Ruiter – Προδικαστική παραπομπή – άρθρο 99 παράγραφος 1 
του κανονισμού 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου – 
Κοινή Γεωργική Πολιτική – Πιθανή υποβολή παρατηρήσεων από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Λαμβάνουν τον λόγο: Lucy Nethsingha (πρόεδρος), Geoffroy Didier (εισηγητής), Lara 
Wolters (S&D), Patrick Breyer (Πράσινοι/ALE), Karen Melchior (Renew Europe), Sergey 
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Lagodinsky (Πράσινοι/ALE) και Anders Neergaard (Νομική Υπηρεσία).

* * *

24 Ιουλίου 2019, από τις 11.45 έως τις 12.30

Η συνεδρίαση συνεχίζεται δημοσίως. 

5. Ανακοινώσεις της προεδρίας

Κατά την συνεδρίασή τους στις 24 Ιουλίου 2019, οι συντονιστές λαμβάνουν τις ακόλουθες 
αποφάσεις:

- να συνταχθεί επιστολή προς τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών σχετικά με 
την εξέταση δήλωσης οικονομικών συμφερόντων  των ορισθέντων Επιτρόπων Kadri 
Simson και Ioan Mircea Paecescu αναφέροντας ότι, εφόσον δεν έχουν ανατεθεί 
χαρτοφυλάκια στους ορισθέντες Επιτρόπους, η επιτροπή δεν είναι σε θέση να 
αποφασίσει σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων. Η εν λόγω επιστολή θα 
συζητηθεί από τους συντονιστές κατά τη συνεδρίασή τους στις 3 Σεπτεμβρίου 2019, 
προκειμένου να ληφθεί θέση ενώπιον της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών· 

- να κατανεμηθούν μονάδες στις πολιτικές ομάδες και να μην κατανεμηθούν μονάδες 
στους μη εγγεγραμμένους βουλευτές· ωστόσο, οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές 
δύνανται να εκφράσουν την επιθυμία τους να γίνουν εισηγητές και οι σχετικές 
αποφάσεις θα ληφθούν από τους συντονιστές ad hoc· 

- να προταθεί να δοθεί από την επιτροπή εντολή στην πρόεδρο, κατά τη συνεδρίαση της 
24ης Ιουλίου 2019, να καταθέσει εξ ονόματος της επιτροπής JURI τροπολογίες επί 
του προϋπολογισμού σε ό,τι αφορά το Δικαστήριο· 

- να κληθούν στη συνεδρίαση της 3ης Σεπτεμβρίου 2019 οι επιλεγέντες υποψήφιοι για 
τη θέση του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή του Γραφείου Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) ώστε εκείνοι να προβούν σε δήλωση 
ενώπιον της επιτροπής JURI πριν το Συμβούλιο διορίσει τον επιτυχή υποψήφιο· 

- να διαβιβαστεί στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου κατάλογος των εκκρεμών εργασιών 
που η επιτροπή επιθυμεί να διεκπεραιωθούν κατά την 9η κοινοβουλευτική περίοδο· 

- να οριστεί ο Iban García del Blanco (S&D, ES) εισηγητής για την αίτηση άρσης της 
ασυλίας του José Manuel Fernandes (PPΕ, PT)·

- να εγκριθεί η πρόταση για το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της επιτροπής JURI 
για το 2020· 

- να ζητηθεί εξουσιοδότηση προκειμένου να διοργανωθεί ακρόαση/διάσκεψη για τις 
διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών που 
λεηλατήθηκαν σε περίοδο ενόπλων συγκρούσεων, κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής 
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JURI στις 3 Δεκεμβρίου 2019, και να προσκληθούν άλλες σχετικές επιτροπές να 
συμμετάσχουν στην εν λόγω ακρόαση·

- να κληθεί η Επιτροπή να παρουσιάσει στην επιτροπή τις ακόλουθες ανακοινώσεις σε 
μία από τις προσεχείς συνεδριάσεις:
-  «Βελτίωση της νομοθεσίας:  απολογισμός και διατήρηση της δέσμευσής 

μας»· 
-  «Οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας:  Ενίσχυση του ρόλου 

τους στη διαδικασία χάραξης των πολιτικών της ΕΕ»·
-  «Παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης - Ετήσια έκθεση 

2018»·
-  «Ενδυνάμωση του κράτους δικαίου εντός της Ένωσης»·

- να κληθεί εκπρόσωπος της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την τεχνητή 
νοημοσύνη για να παρουσιάσει το έγγραφο σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές 
δεοντολογίας για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη· 

- να ζητηθεί εξουσιοδότηση για τις ακόλουθες εκθέσεις INI:
- «Ετήσιες εκθέσεις 2017-2018 σχετικά με την επικουρικότητα και την 
αναλογικότητα»·
- «Παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017 
και 2018»·

- να υπάρξει επικαιροποίηση της ανακοίνωσης της επιτροπής JURI 0011/2016 για τις 
βασικές αρχές που ισχύουν σε υποθέσεις ασυλίας καθώς και επικαιροποίηση των 
κατευθυντήριων γραμμών της επιτροπής JURI  σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 
141 μετά την τροποποίηση του Κανονισμού·

- να χρησιμοποιηθεί η γραπτή διαδικασία, η οποία θα πρέπει να διαμορφωθεί κατά τις 
θερινές διακοπές, σχετικά με κοινοβουλευτική απόφαση για τις εσπευσμένες 
διαδικασίες, των οποίων η παραπομπή στην επιτροπή αναμένεται να γίνει έως το 
τέλος Ιουλίου του 2019. 

Διορθωτικά (άρθρο 241)

6. Ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της 
Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές 
ενδείξεις 
***I 2018/0189(COD) COM(2018)0365 – C8-0383/2018

• Εξέταση του διορθωτικού: αναβάλλεται.

7. Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου
***I 2018/0106(COD) COM(2018)0218 – C8-0159/2018

Εξέταση του διορθωτικού: Η επιτροπή εξετάζει το διορθωτικό και αποφασίζει να το 
υποβάλει στην ολομέλεια. 

*** Ώρα ψηφοφορίας***
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8. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - 
όλα τα τμήματα 

2019/2028(BUD)

Επί της ουσίας:
BUDG

Ψηφοφορία για ανάθεση εντολής εισηγήτριας στην πρόεδρο:  Η επιτροπή εγκρίνει με 
20 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 2 αποχές την ανάθεση της εισηγητικής εντολής για τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα 
τμήματα.

*** Λήξη της ψηφοφορίας***

9. Διάφορα

10. Προσεχείς συνεδριάσεις
 3 Σεπτεμβρίου 2019, από τις 12.30 έως τις 14.30 και από τις 14.30 έως τις 18.30 

(Βρυξέλλες)

Η συνεδρίαση λήγει στις 11.28.
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Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση

Περιεχόμενα

1. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – όλα τα 
τμήματα 2019/2028(BUD)  Εισηγ. Lucy Nethsingha (ψηφοφορία για εντολή στην 
εισηγήτρια)..................................................................................................................................7

1.1. Τελική ψηφοφορία....................................................................................................7

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή
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1. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – όλα 
τα τμήματα 2019/2028(BUD)  Εισηγ. Lucy Nethsingha (ψηφοφορία για εντολή στην 
εισηγήτρια)

1.1. Τελική ψηφοφορία

20 +
ECR Raffaele Stancanelli

GUE/NGL Manon Aubry

NI Sabrina Pignedoli

PPE Geoffroy Didier, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Marion Walsmann, Michaela Šojdrová

RENEW Karen Melchior, Lucy Nethsingha, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

S&D Ibán Garcia Del Blanco, Jackie Jones, Franco Roberti, Lara Wolters, Tiemo Wölken

VERTS/ALE Patrick Breyer, Sergey Lagodinsky

1 -
ID Gilles Lebreton

2 0
NI Mislav Kolakušić, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος

Διορθώσεις ψήφου και προθέσεις ψήφου

+

-

0
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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/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Lucy Nethsingha, Sergey Lagodinsky, Marion Walsmann, Ibán Garcia Del Blanco, Raffaele Stancanelli

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Manon Aubry, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, 
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Sabrina Pignedoli, Franco Roberti, Liesje Schreinemacher, József Szájer, Stéphane Séjourné, Axel Voss, 
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Pascal Durand, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Marie Toussaint

209 (7)

Michaela Šojdrová

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/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/Föredragningslista punkt)
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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(wo)man/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/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/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/Secr. dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
Gruppernas sekretariat

PPE

S&D
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