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Europaparlamentet
2019–2024

Utskottet för rättsliga frågor

JURI_PV(2019)0903_1

PROTOKOLL
från sammanträdet den 3 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

BRYSSEL

Sammanträdet öppnades onsdagen den 3 september 2019 kl. 9.03 med utskottets ordförande, 
Lucy Nethsingha, som ordförande.

3 september 2019 kl. 9.00–10.30

Inom stängda dörrar

1. Samordnarnas sammanträde

* * *

3 september 2019 kl. 10.30–10.45

Sammanträdet fortsatte från kl. 10.34 inom stängda dörrar.

2. Godkännande av föredragningslistan
Beslut: Förslaget till föredragningslista godkändes.

3. Meddelanden från ordföranden

Vid sitt möte under förmiddagen beslutade samordnarna följande:

- att bekräfta föredragandenas namn från föregående valperiod och fördela de 
återstående betänkandena från den föregående valperioden till följande ledamöter:
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Betänkanden som förts över från den 
8:e valperioden

En jämnare könsfördelning bland icke verkställande 
styrelseledamöter i börsnoterade företag

Jackie Jones

Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för 
vissa företag och filialer

Ibán García Del Blanco

Tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man 
av överlåtelser av fordringar

Jiří POSPÍŠIL

- att inte avge yttranden över de ärenden som hänskjutits till utskottet, med undantag för 
”ansvarsfrihetsförfarandet för 2018: ”Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – 
Domstolen”, 

- att godkänna utkastet till skrivelse till utskottsordförandekonferensens ordförande om 
bedömningen av huruvida två nya nominerade kommissionsledamöter, Kadri Simson 
och Ioan Mircea Paşcu, eventuellt befinner sig i en intressekonflikt, i enlighet med 
parlamentets arbetsordning, i vilken man drar slutsatsen att utskottet inte kan göra en 
sådan bedömning på grund av att ingen portfölj har tilldelats de två nominerade 
kommissionsledamöterna (det erinrades om att en sådan portfölj är en av 
förutsättningarna för bedömningen),

- avseende EUIPO:

• att bjuda in Jean-Marie Cavada, tidigare ledamot i JURI-utskottet under den 8:e 
valperioden, som ska närvara vid observationscentrumets plenarsammanträde i 
september 2019 i avvaktan på utnämning av nya företrädare, för att rapportera 
tillbaka till utskottet vid JURI-utskottets sammanträde i oktober eller november,

• att bjuda in EUIPO:s verkställande direktör för en diskussion om den strategiska 
planen 2025 vid JURI-utskottets sammanträde den 14 oktober 2019, 

- att godkänna uppdateringen av JURI-utskottets riktlinjer för tillämpning av artikel 149 
om tvister, 

- att utarbeta ett yttrande i form av en skrivelse till utskottet för framställningar 
avseende framställning nr 0660/2018, ingiven av J.C.M., spansk medborgare, för 
FADES (den spanska sammanslutningen för värdfamiljer), om underåriga under 
förmyndarskap (föredragande: ordföranden),

- att uppmana kommissionens företrädare att presentera de nya prioriteringarna för 
immaterialrättspolitiken, 

- att hålla ett extra utskottssammanträde den 19 september 2019 i Strasbourg, 

- att tillämpa skriftligt förfarande för att ställa skriftliga frågor till utfrågningarna av de 
nominerade kommissionsledamöterna.
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4. Subsidiaritet (artikel 43)

Inga ärenden förelåg under denna punkt.

5. Unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom 
Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska 
beteckningar
***I 2018/0189(COD) COM(2018)0365 – C8-0383/2018

Följande yttrade sig: Gilles Lebreton (ID), Raffaelle Stancanelli (ECR), Tiemo 
Wölken (S&D).

Beslut: Utskottet granskade rättelsen och beslutade med 13 röster för, 1 röst emot och 
inga nedlagda röster att inte göra några invändningar och lägga fram den för 
kammaren.

3 september 2019 kl. 10.45–12.30

Sammanträdet fortsatte från kl. 10.49 inom stängda dörrar.

Inom stängda dörrar

6. Begäran om upphävande av José Manuel Fernandes immunitet
JURI/9/00522

2019/2005(IMM)

Föredragande:
Ibán García Del Blanco (S&D)

Ansvarigt utskott:
JURI

 Diskussion

Beslut: Utskottet höll en diskussion och beslutade att bjuda in José Manuel Fernandes 
till en utfrågning.

7. Prövning av behörighet och mandatets varaktighet (artiklarna 3 och 4)

Inga ärenden förelåg under denna punkt.

8. Tvister som berör parlamentet (artikel 149 i arbetsordningen)

Utskottet antog med 11 röster för, 10 röster emot och 2 nedlagda röster en 
rekommendation om att parlamentet skulle lägga fram sina synpunkter i mål C-502/19 
Junqueras Vies – begäran om förhandsavgörande – tolkning av artikel 9 i protokoll 
nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier – tillämpningsområde – 
skyndsam handläggning – eventuellt framläggande av synpunkter från 
Europaparlamentet.

Följande yttrade sig: Geoffroy Didier (föredragande), Rättstjänsten, Javier Nart 
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(Renew Europe), Karen Melchior (Renew Europe), Sergej Lagodinsky (Verts/ALE), 
Raffaele Stancanelli (ECR), Lara Wolters (S&D), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Ibán 
García Del Blanco (S&D).

* * *

3 september 2019 kl. 15.00–16.30

Eftermiddagens sammanträde inleddes kl. 15.05.

9. Diskussion med det finska ordförandeskapet

Följande yttrade sig: Anna-Maja Henriksson (Finlands justitieminister), Marion 
Walsmann (PPE), Jackie Jones (S&D), Gilles Lebreton (ID), Marie Toussaint 
(Verts/ALE), Tiemo Wölken (S&D), Manon Aubry (GUE/NGL), Karen Melchior 
(Renew Europe), Lara Wolters (S&D), Heidi Hautala (Verts/ALE), Sergej Lagodinsky 
(Verts/ALE).

3 september 2019 kl. 16.30–17.15

10. Uttalanden av utvalda sökande till tjänsten som vice verkställande direktör för 
EUIPO

Följande yttrade sig: Andrea Di Carlo och Kai Haumand (kandidater), Caterina 
Chinnici (S&D), Raffaelle Stancantoelli (ECR), Kosma Złotowski (ECR), Karen 
Melchior (Renew Europe).

3 september 2019 kl. 17.15–18.30

Sammanträdet fortsatte från kl. 17.27 inom stängda dörrar.

Inom stängda dörrar

11. Diskussion med rättstjänsten om immunitet

Utskottet lyssnade på en föredragning av rättstjänsten om immunitet. En diskussion 
följde.

Följande yttrade sig: Norbert Lorenz (direktör, rättstjänsten), Karen Melchior 
(Renew Europe), Gilles Lebreton (ID), Patrick Breyer (Verts/ALE). 

12. Övriga frågor

Inga ärenden förelåg under denna punkt.

13. Kommande sammanträden
 25 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)
 26 september 2019 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)
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