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PROCES-VERBAL
Reuniunea din 24 iulie 2019, 9.00-12.30

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă miercuri, 24 iulie 2019, la ora 9.07, fiind prezidată de Lucy 
Nethsingha (președintă).

24 iulie 2019, 9.00 - 10.30

Cu ușile închise

1. Reuniune a coordonatorilor

* * *

24 iulie 2019, 10.30 - 10.35

Reuniunea a continuat cu ușile închise.

2. Adoptarea ordinii de zi
Decizie: Proiectul de ordine de zi a fost adoptat cu următoarele modificări propuse 

la acesta: 

- punctul 6 a fost amânat.

24 iulie 2019, 10.35 - 11.45

Cu ușile închise

3. Verificarea prerogativelor și durata mandatului (articolele 3 și 4)

Comisia a verificat cu 20 de voturi pentru, niciunul împotrivă și o abținere prerogativele:
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(i) dlui Hannes HANSO, care urmează să-l înlocuiască pe dl Ivari PADAR de la 4 aprilie 
2019; 

(ii) dlui Pablo ARIAS ECHEVERRÍA, care urmează să o înlocuiască pe dna Teresa 
JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO de la 21 mai 2019; 

în ambele cazuri până la sfârșitul ultimei legislaturi, la 2 iulie 2019, ora 10.00.

4. Litigii în care este implicat Parlamentul (articolul 149)

- Comisia a adoptat cu 20-0-0 recomandarea că Parlamentul ar trebui să intervină în 
cauza C-389/19 P Comisia/Suedia - Recurs împotriva hotărârii Tribunalului din 7 
martie 2019 în cauza T-837/16 - Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 (REACH) – Autorizarea 
substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită – Vopsea din cromat de 
plumb – Decizia Comisiei de punere în aplicare C(2016)5644 din 7 septembrie 2016 - 
Posibila implicare a Parlamentului European în procedura de recurs (raportor: 
Geoffroy Didier);

- Comisia a adoptat cu 16-3-2 recomandarea că Parlamentul nu ar trebui să intervină în 
cauza C-389/19 P-R Comisia/Suedia - Măsuri provizorii solicitate în legătură cu 
recursul pendinte în cauza C-389/19 P împotriva hotărârii Tribunalului din 7 martie 
2019 în cauza T-837/16 (raportor: Geoffroy Didier);

- Comisia a adoptat cu 20-0-0 recomandarea că Parlamentul ar trebui să intervină în 
cauza T-315/19, XY / Comisia - Excepție de nelegalitate a articolului 20 din anexa 
VIII la Statutul funcționarilor Uniunii Europene - Posibila intervenție a Parlamentului 
European;

- Comisia a adoptat cu 20-1-2 recomandarea că Parlamentul nu ar trebui să intervină în 
cauza T-279/19, Frontul Polisario/Consiliul - Decizia (UE) 2019/217 a Consiliului 
privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc cu privire la 
modificarea protocoalelor nr. 1 și nr. 4 la Acordul de asociere UE-Maroc - Posibila 
intervenție a Parlamentului European;

- Comisia a adoptat cu 22-0-1 recomandarea că Parlamentul ar trebui să trimită 
observații în cauza C-361/19 De Ruiter – Trimitere preliminară – Articolul 99 
alineatul (1) din Regulamentul 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
- Politica agricolă comună - Posibilă depunere a observațiilor de către Parlamentul 
European.

Au intervenit: Lucy Nethsingha (președintă), Geoffroy Didier (raportor), Lara Wolters 
(S&D), Patrick Breyer (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew Europe), Sergey Lagodinsky 
(Verts/ALE) și Serviciul juridic.

* * *
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24 iulie 2019, 11.45 - 12.30

Reuniunea a fost reluată în public.

5. Comunicări ale președinției

La reuniunea din 24 iulie 2019, coordonatorii au hotărât:

- să redacteze o scrisoare Conferinței președinților de comisie privind examinarea 
declarației de interese financiare a comisarilor desemnați Kadri Simson și Ioan Mircea 
Paşcu care să stipuleze că, din moment ce comisarilor desemnați nu li s-au alocat 
portofolii, comisia nu este în măsură să decidă în privința conflictului de interese. 
Această scrisoare urmează să fie analizată de către coordonatori la ședința din 3 
septembrie 2019, pentru a prezenta această poziție Conferinței președinților de 
comisie; 

- să aloce puncte grupurilor politice, dar nu și deputaților neafiliați; cu toate acestea, 
deputații neafiliați își pot exprima dorința de a deveni raportori; decizia privind 
aceasta trebuie luată de către coordonatori ad-hoc; 

- să recomande să se acorde președintei un mandat de către comisie la reuniunea din 24 
iulie 2019 pentru a depune amendamentele bugetare referitoare la Curtea de Justiție, în 
numele Comisiei JURI; 

- să invite la reuniunea din 3 septembrie 2019 candidații selectați pentru postul de 
director executiv adjunct al Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală 
(EUIPO), pentru ca aceștia să prezinte o declarație în fața Comisiei JURI înainte de 
numirea de către Consiliu a candidatului ales; 

- să transmită Președintelui Parlamentului o listă a chestiunilor pendinte pe care dorește 
să le vadă confirmate în cea de a 9-a legislatură; 

- să îl numească pe Iban García del Blanco (S&D, ES) raportor pentru cererea de 
ridicare a imunității lui José Manuel Fernandes (PPE, PT);

- să aprobe propunerea pentru calendarul reuniunilor JURI 2020; 

- să solicite, la reuniunea JURI din 3 decembrie 2019, autorizația de a organiza o 
audiere/o conferință privind cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a 
bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și să invite și alte comisii 
relevante să participe la această audiere;

- să invite Comisia să prezinte comisiei următoarele comunicări la una dintre viitoarele 
reuniuni:
-  „O mai bună legiferare: bilanțul activității și menținerea angajamentului 

nostru”; 
-  „Principiile subsidiarității și proporționalității: Consolidarea rolului lor în 

elaborarea politicilor UE”;
-  „Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene - Raport anual 2018”;
-  „Consolidarea în continuare a statului de drept în cadrul Uniunii”;
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-  să invite un reprezentant al grupului de experți la nivel înalt privind inteligența artificială să 
prezinte studiul despre orientările privind etica pentru o inteligență artificială demnă de 
încredere; 

- să solicite autorizarea următoarelor rapoarte din proprie inițiativă:
- „Rapoartele anuale 2017-2018 privind subsidiaritatea și proporționalitatea”;
- „Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene 2017 și 2018”;

- săactualizeze Comunicarea JURI 0011/2016 - Principii privind cazurile de imunitate și 
orientările JURI ale Comisiei JURI referitoare la aplicarea articolului 141din 
Regulamentul de procedură în urma revizuirii Regulamentului de procedură;

- să utilizeze procedura scrisă care urmează a fi formulată în timpul vacanței de vară cu 
privire la o decizie a Parlamentului privind procedurile accelerate care urmează să fie 
sesizate comisiei până la sfârșitul lui iulie 2019. 

Rectificări (articolul 241)

6. Acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la 
Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice
***I 2018/0189(COD) COM(2018)0365 – C8-0383/2018

• Examinarea rectificării: amânată.

7. Protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii
***I 2018/0106(COD) COM(2018)0218 – C8-0159/2018

Examinarea rectificării: Comisia a examinat rectificarea și a hotărât să o prezinte în 
plen. 

*** Votare ***

8. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate 
secțiunile

2019/2028(BUD)

Comisia competentă:
BUDG

Vot privind acordarea unui mandat de raportor președintei: Comisia a adoptat cu 20 de 
voturi pentru, 1 împotrivă și 2 abțineri mandatul pentru raportor privind bugetul 
general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile.

*** Sfârșitul votării ***

9. Chestiuni diverse

10. Reuniuni următoare
 3 septembrie 2019, 9.00 – 12.30 și 14.30 – 18.30 (Bruxelles)
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Reuniunea a fost închisă la ora 11.28.
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Rezultatele voturilor prin apel nominal

Cuprins

1. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 – toate secțiunile 
2019/2028(BUD)  Rap. Lucy Nethsingha (vot privind acordarea unui mandat raportorului)....7

1.1. Votul final.................................................................................................................7

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri
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1. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 – toate secțiunile 
2019/2028(BUD)  Rap. Lucy Nethsingha (vot privind acordarea unui mandat raportorului)

1.1. Votul final

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

Corectarea voturilor și intențiile de vot

+

-

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


