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Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Prawna

JURI_PV(2019)0724_1

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 24 lipca 2019 r. w godz. 9.00–12.30

BRUKSELA

Lucy Nethsingha (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w środę 24 lipca 2019 r. o godz. 
9.07.

24 lipca 2019 r. w godz. 9.00–10.30

Przy drzwiach zamkniętych

1. Posiedzenie koordynatorów

* * *

24 lipca 2019 r. w godz. 10.30–10.35

Posiedzenie kontynuowano przy drzwiach zamkniętych.

2. Przyjęcie porządku dziennego
Decyzja: Projekt porządku dziennego został przyjęty z następującymi zmianami 

zaproponowanymi w projekcie porządku dziennego: 

– punkt 6 przełożono na późniejszy termin.

24 lipca 2019 r. w godz. 10.35–11.45

Przy drzwiach zamkniętych

3. Weryfikacja mandatów i okres wykonywania mandatu (art. 3 i 4 Regulaminu)

Komisja (20 głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 1 głosie wstrzymującym się) 
dokonała weryfikacji mandatu:
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(i) Hannesa HANSO na miejsce Ivariego PADARA, od dnia 4 kwietnia 2019 r.; 

(ii) Pablo ARIASA ECHEVERRÍI na miejsce Teresy JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO od 
dnia 21 maja 2019 r.; 

w obu przypadkach do końca poprzedniej kadencji do dnia 2 lipca 2019 r. o godz. 10.00.

4. Spory z udziałem Parlamentu (art. 149 Regulaminu)

- Komisja (20 głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących 
się) przyjęła zalecenie dla Parlamentu, aby podjął działania w sprawie C-389/19 P 
Komisja przeciwko Szwecji – Odwołanie wniesione od wyroku Sądu wydanego w 
dniu 7 marca 2019 r. w sprawie T-837/16 – rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. (REACH) – Udzielanie 
zezwoleń na stosowanie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy – farba 
zawierająca chromian ołowiu – decyzja wykonawcza Komisji C(2016)5644 z dnia 7 
września 2016 r. – Ewentualne zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w 
postępowanie odwoławcze (sprawozdawca: Geoffroy Didier);

- Komisja (16 głosami za, przy 3 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się) 
przyjęła zalecenie dla Parlamentu, aby nie podejmował działań w związku ze  sprawą 
C-389/19 P-R Komisja przeciwko Szwecji – Środki tymczasowe w związku z 
toczącym się postępowaniem odwoławczym w sprawie C-389/19 P przeciwko 
wyrokowi Sądu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie T-837/16 (sprawozdawca: Geoffroy 
Didier);

- Komisja (20 głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących 
się) przyjęła zalecenie dla Parlamentu, aby podjął działania w sprawie T-315/19, XY 
przeciwko Komisji – Zarzut niezgodności z prawem art. 20 załącznika VIII do 
Regulaminu pracowniczego – ewentualna interwencja Parlamentu Europejskiego;

- Komisja (20 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących się) 
przyjęła zalecenie dla Parlamentu, aby nie podejmował działań w związku ze sprawą 
T-279/19 Front Polisario przeciwko Radzie – decyzja Rady (UE) 2019/217 w sprawie 
zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącej 
zmiany protokołów nr 1 i nr 4 do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a 
Królestwem Maroka – ewentualna interwencja Parlamentu Europejskiego;

- Komisja (22 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym się) 
przyjęła zalecenie dla Parlamentu, aby przedstawił uwagi w sprawie C-361/19 De 
Ruiter – Odesłanie prejudycjalne – art. 99 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1306/2013 – Wspólna polityka rolna – ewentualne 
przedstawienie uwag przez Parlament Europejski.

Głos zabrali: Lucy Nethsingha (przewodnicząca), Geoffroy Didier (sprawozdawca), Lara 
Wolters (S&D), Patrick Breyer (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew Europe), Sergey 
Lagodinsky (Verts/ALE) i Wydział Prawny.

* * *
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24 lipca 2019 r. w godz. 11.45–12.30

Posiedzenie kontynuowano w trybie jawnym.

5. Komunikaty przewodniczącej

Na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2019 r. koordynatorzy postanowili:

- sporządzić pismo do Konferencji Przewodniczących Komisji w sprawie analizy 
deklaracji o braku konfliktu interesów kandydatki na komisarza Kadri Simson i 
kandydata na komisarza Ioana Mircei Paşcu stwierdzające, że ponieważ tym 
kandydatom na komisarzy nie przydzielono teki, komisja nie jest w stanie zająć 
stanowiska w sprawie konfliktu interesów. Niniejsze pismo ma zostać omówione 
przez koordynatorów na posiedzeniu w dniu 3 września 2019 r., aby móc zająć 
stanowisko w tej sprawie wobec Konferencji Przewodniczących Komisji; 

- przydzielać punkty grupom politycznym i nie przydzielać punktów posłom 
niezrzeszonym; jednak posłowie niezrzeszeni mogą wyrazić chęć zostania 
sprawozdawcą, a stosowną decyzję podejmują koordynatorzy na zasadzie ad hoc ; 

- zalecić, aby komisja na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2019 r. udzieliła przewodniczącej 
mandatu do złożenia w imieniu komisji JURI poprawek budżetowych dotyczących 
Trybunału Sprawiedliwości;  

- zaprosić na posiedzenie w dniu 3 września 2019 r. wybranych kandydatów na 
stanowisko zastępcy dyrektora wykonawczego Urzędu Unii Europejskiej ds. 
Własności Intelektualnej (EUIPO) w celu złożenia oświadczenia przed komisją JURI 
zanim Rada mianuje wybranego kandydata; 

- przekazać przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego wykaz spraw w toku, które 
chciałaby mieć zatwierdzone w IX kadencji parlamentarnej; 

- mianować Ibána Garcíę Del Blanco (S&D, ES) na sprawozdawcę dla wniosku o 
uchylenie immunitetu José Manuela Fernandesa (PPE, PT);

- zatwierdzić wniosek w sprawie kalendarza posiedzeń komisji JURI na 2020 r.; 

- zwrócić się o zezwolenie na zorganizowanie podczas posiedzenia komisji JURI w 
dniu 3 grudnia 2019 r. wysłuchania/konferencji w sprawie transgranicznych roszczeń 
o zwrot dzieł sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych oraz 
zaprosić inne właściwe komisje do udziału w tym wysłuchaniu;

- zwrócić się do Komisji o przedstawienie komisji następujących komunikatów na 
jednym z najbliższych posiedzeń:
-  „Lepsze stanowienie prawa: podsumowanie dotychczasowych osiągnięć i 

utrzymanie dalszego zaangażowania”; 
-  „Zasady pomocniczości i proporcjonalności: Wzmocnienie ich roli w 

kształtowaniu polityki UE”;
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-  „Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej – Sprawozdanie roczne za 
2018 r.”

-  „Dalsze umacnianie praworządności w Unii”;

- zwrócić się do przedstawiciela grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. sztucznej 
inteligencji o przedstawienie dokumentu w sprawie wytycznych dotyczących etyki w 
zakresie godnej zaufania sztucznej inteligencji; 

- wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na sporządzenie następujących sprawozdań z 
własnej inicjatywy:
- „Sprawozdania roczne 2017–2018 w sprawie pomocniczości i 

proporcjonalności”;
- „Monitorowanie stosowania prawa Unii Europejskiej 2017 i 2018 r.”;

- przystąpić do aktualizacji komunikatu komisji JURI 0011/2016 w sprawie zasad 
stosowanych w sprawach dotyczących immunitetu oraz wytycznych komisji JURI w 
sprawie stosowania art. 141 w związku z przeglądem Regulaminu;

- zastosować procedurę pisemną, która ma zostać określona podczas przerwy letniej, w 
odniesieniu do decyzji parlamentarnej w sprawie procedur przyspieszonych, która ma 
zostać przekazana komisji do końca lipca 2019 r. 

Sprostowania (art. 241 Regulaminu)

6. Działania Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia 
lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych
***I 2018/0189(COD) COM(2018)0365 – C8-0383/2018

• Rozpatrzenie sprostowania: odroczono.

7. Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii
***I 2018/0106(COD) COM(2018)0218 – C8-0159/2018

Rozpatrzenie sprostowania: Komisja przeanalizowała sprostowanie i postanowiła 
przedłożyć je na posiedzeniu plenarnym. 

*** Głosowanie ***

8. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje
2019/2028(BUD)

Przedm. właśc.:
BUDG

Głosowanie nad mandatem przewodniczącej jako sprawozdawczyni: Komisja przyjęła 
20 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących się mandat 
sprawozdawczyni do spraw budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 
2020 – wszystkie sekcje.
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*** Koniec głosowania ***

9. Sprawy różne

10. Następne posiedzenia
 3 września 2019 r. w godz. 9.00–12.30 i 14.30–18.30 (Bruksela)

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 11.28.
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Results of roll-call votes
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1. General budget of the European Union for the financial year 2020 – all sections  
2019/2028(BUD)  Rapp. Lucy Nethsingha (vote on a mandate for the rapporteur) ..................7
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Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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1. General budget of the European Union for the financial year 2020 – all sections  
2019/2028(BUD)  Rapp. Lucy Nethsingha (vote on a mandate for the rapporteur)

1.1. Final vote

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, Lefteris Nikolaou-Alavanos

Corrections to votes and voting intentions

+

-

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

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο 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 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 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

Ewa Wojtowicz, Pasquale Ciuffreda, Valeria Ghilardi, Ollivier Gimenez Espinos, Luca Iacumin, Henrik Kjellin, Magnus Nordanskog, 
Carine Piaguet, Anna-Sabine Rieder, Francisco Manuel Ruiz-Risueño Montoya

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

Natalia Ewiakova, Magdalena Guzowska

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

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ 
Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


