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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro právní záležitosti

JURI_PV(2019)0925_1

ZÁPIS
ze schůze konané ve dnech 25. září 2019 od 9:00 do 12:30 a od 14:30 do 18:30

a 26. září 2019 od 9:00 do 12:30
BRUSEL

Schůze byla zahájena ve středu 25. září 2019 v 9:10 a předsedala jí Lucy Nethsinghaová 
(předsedkyně).

1. Přijetí pořadu jednání JURI_OJ (2019)0925_1

Pořad jednání byl přijat v níže uvedeném znění.

2. A) Sdělení předsedkyně

–

Neveřejná schůze 

3. Prověření možných nebo skutečných střetů zájmů kandidátů na komisaře 

Rozhodnutí: 
Výbor pokračoval v provádění posouzení možných nebo skutečných střetů zájmů 
kandidátů na komisaře podle článku 2 přílohy VII jednacího řádu. 

Pokud jde o posouzení možných nebo skutečných střetů zájmů kandidátů těchto 
kandidátů na komisaře: paní Margrethe Vestagerové, pana Valdise Dombrovskise, 
pana Maroše Šefčoviče, paní Dubravky Šuicové, pana Margaritise Schinase, pana 
Phila Hogana, paní Mariye Gabrielové, pana Nicolase Schmita, paní Heleny Dalliové, 
pana Paola Gentiloniho, pana Franse Timermannse, paní Ylvy Johanssonové, paní 
Kadri Simsonové, pana Janeze Lenarčiče a paní Jutty Urpilainenové, rozhodl výbor, že 
je spokojen, a posouzení uzavřel.

V souladu s čl. 2 odst. 3 písm. b) přílohy VII potom výbor zvážil a řádně analyzoval 
odpovědi na své žádosti o doplňující informace ze dne 20. září 2019, které dne 24. září 
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2019 poskytli tito kandidáti na komisaře: pan Josep Borrell Fontelles, paní Věra 
Jourová, paní Elisa Ferreirová, paní Stella Kyriakidesová, pan Didier Reynders, paní 
Sylvie Goulardová, pan Virginijus Sinkevičius, pan Janusz Wojciechowski, paní 
Rovana Plumbová, pan Johannes Hahn. Výbor rozhodl, že je spokojen, a uzavřel 
posouzení možných nebo skutečných střetů zájmů těchto kandidátů na komisaře: pana 
Josepa Borrella Fontellese, paní Věry Jourové, paní Elisy Ferreirové, paní Stelly 
Kyriakidesové, pana Didiera Reynderse, paní Sylvie Goulardové, pana Virginijuse 
Sinkevičiuse. 

V souvislosti s kandidátem na komisaře Januszem Wojciechowskim výbor rozhodl, že 
jej požádá o poskytnutí písemného objasnění doplňujícího informace, které tento 
kandidát již výboru písemně poskytl dne 24. září 2019. 

Výbor dále rozhodl, že kandidáty na komisaře Rovanu Plumbovou a Lászla 
Trócsányiho pozve k diskusi ve výboru dne 26. září 2019. 

V souladu s čl. 2 odst. 3 písm. c) přílohy VII výbor rozhodl (pro: 12, proti: 9, zdrželi 
se: 1), že vypracuje doporučení s cílem ukončit střet zájmů kandidáta na komisaře 
Johannese Hahna, a to zřeknutím se určitých finančních zájmů.

Schůze byla přerušena v 11:58.

* * *

25. září 2019, 14:30–15:30

Odpolední část schůze byla zahájena ve 14:32.

4. Subsidiarita (článek 43 jednacího řádu) 

Předsedkyně oznámila, že výbor od vnitrostátních parlamentů obdržel tato odůvodněná 
stanoviska:

• odůvodněné stanovisko dolní komory irského parlamentu k návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi 
informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace) a mění 
[nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o Eurodacu]], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o 
ECRIS-TCN] a nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o agentuře eu-LISA]

• odůvodněné stanovisko irského Senátu týkající se návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské 
dopravní sítě

Vystoupil: Axel Voss (PPE).

*** Hlasování ***
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5. Petice č. 0660/2018, kterou jménem FADES (španělského sdružení hostitelských 
rodin) předložil/a J. C. M. (Španělsko), ve věci nezletilých osob v opatrovnictví

JURI/9/01350
Zpravodaj(ka): Lucy Nethsingha (Renew Europe)

Rozhodnutí: Návrh stanoviska byl přijat jednomyslně 20 hlasy. 

Vystoupil: Jorge Buxadé Villalba (ECR).

Neveřejná schůze 

6. Ověřování pověřovacích listin a délka funkčního období (články 3 a 4 jednacího 
řádu)

–

7. Spory, v nichž je Parlament účastníkem (článek 149 jednacího řádu)

Vystoupili: Geoffroy Didier (zpravodaj), Stéphane Séjourné (Renew Europe), Lara 
Wolters (S&D).

Pokud jde o věc T-481/19 Portigon AG v. Jednotný výbor pro řešení krizí – žaloba na 
neplatnost – ozdravné postupy a řešení krize bank – příspěvky, které mají banky odvádět 
do Jednotného fondu pro řešení krizí – rozhodnutí Jednotného výboru pro řešení krizí 
SRB/ES/SRF/2019/10 – nařízení (EU) č. 806/2014 – směrnice 2014/59/EU – námitka 
protiprávnosti – případný zásah Evropského parlamentu, výbor rozhodl (pro: 17, proti: 
0, zdrželi se: 3), že vystoupí v řízení před Tribunálem, aby hájil platnost napadených 
aktů.

Pokud jde o věc T-466/19 Société générale a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí – 
žaloba na neplatnost – ozdravné postupy a řešení krize bank – příspěvky, které mají 
banky odvádět do Jednotného fondu pro řešení krizí – rozhodnutí Jednotného výboru 
pro řešení krizí SRB/ES/SRF/2019/10 – nařízení (EU) č. 806/2014 – námitka 
protiprávnosti – případný zásah Evropského parlamentu, výbor rozhodl (pro: 18, proti: 
0, zdrželi se: 1), že vystoupí v řízení před Tribunálem, aby hájil platnost napadeného 
nařízení.

Pokud jde o věc T-467/19 BNP Paribas a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí – 
žaloba na neplatnost – ozdravné postupy a řešení krize bank – příspěvky, které mají 
banky odvádět do Jednotného fondu pro řešení krizí – rozhodnutí Jednotného výboru 
pro řešení krizí SRB/ES/SRF/2019/10 – nařízení (EU) č. 806/2014 – námitka 
protiprávnosti – případný zásah Evropského parlamentu, výbor rozhodl (pro: 18, proti: 
0, zdrželi se: 1), že vystoupí v řízení před Tribunálem, aby hájil platnost napadeného 
nařízení.

Pokud jde o věc T-468/19 Confédération nationale du Crédit mutuel a další v. Jednotný 
výbor pro řešení krizí – žaloba na neplatnost – ozdravné postupy a řešení krize bank – 
příspěvky, které mají banky odvádět do Jednotného fondu pro řešení krizí – rozhodnutí 
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Jednotného výboru pro řešení krizí SRB/ES/SRF/2019/10 – nařízení (EU) č. 806/2014 – 
námitka protiprávnosti – případný zásah Evropského parlamentu, výbor rozhodl (pro: 
18, proti: 0, zdrželi se: 1), že vystoupí v řízení před Tribunálem, aby hájil platnost 
napadeného nařízení.

Pokud jde o věc T-488/19 Crédit Agricole a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí – 
žaloba na neplatnost – ozdravné postupy a řešení krize bank – příspěvky, které mají 
banky odvádět do Jednotného fondu pro řešení krizí – rozhodnutí Jednotného výboru 
pro řešení krizí SRB/ES/SRF/2019/10 – nařízení (EU) č. 806/2014 – námitka 
protiprávnosti – případný zásah Evropského parlamentu, výbor rozhodl (pro: 18, proti: 
0, zdrželi se: 1), že vystoupí v řízení před Tribunálem, aby hájil platnost napadeného 
nařízení.

Pokud jde o věc T-489/19 BPCE a další v. Jednotný výbor pro řešení krizí – žaloba na 
neplatnost – ozdravné postupy a řešení krize bank – příspěvky, které mají banky odvádět 
do Jednotného fondu pro řešení krizí – rozhodnutí Jednotného výboru pro řešení krizí 
SRB/ES/SRF/2019/10 – nařízení (EU) č. 806/2014 – námitka protiprávnosti – případný 
zásah Evropského parlamentu, výbor rozhodl (pro: 18, proti: 0, zdrželi se: 1), že 
vystoupí v řízení před Tribunálem, aby hájil platnost napadeného nařízení.

Pokud jde o věc T-511/19, Staciwa v. Komise – námitka protiprávnosti čl. 12 odst. 2 
přílohy VIII služebního řádu – případný zásah Evropského parlamentu, výbor rozhodl 
(pro: 18, proti: 0, zdrželi se: 2), že vystoupí v řízení před Tribunálem, aby hájil platnost 
výše uvedeného ustanovení.

Pokud jde o věc C-481/19 Consob – zneužívání trhu – povinnost spolupracovat s 
orgánem provádějícím šetření – práva na obhajobu – směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/6/ES – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 – 
platnost – případné předložení připomínek Evropského parlamentu, výbor rozhodl (pro: 
17, proti: 0, zdrželi se: 3) předložit v souladu s doporučením připomínky v řízení před 
Soudním dvorem.

Pokud jde o věc Evropský orgán pro pracovní záležitosti – pravomoc rozhodovat o 
umístění sídla – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1149 – rozhodnutí 
zástupců vlád členských států (EU) 2019/1199 – případné kroky Evropského 
parlamentu, výbor rozhodl (pro: 18, proti: 2, zdrželi se: 1) podat žalobu proti výše 
uvedenému rozhodnutí.

*** Konec hlasování ***

Schůze byla přerušena v 15:05.

25. září 2019 15:30–16:30

Schůze pokračovala v 15:35 neveřejným jednáním.
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Neveřejná schůze 

8. Žádost, aby byl José Manuel Fernandes zbaven poslanecké imunity
JURI/9/00522

2019/2005(IMM)

Zpravodaj(ka):
Ibán García Del Blanco (S&D)

Příslušný výbor:
JURI
 slyšení
 výměna názorů

Rozhodnutí: proběhlo slyšení Josého Manuela Fernandese (PPE), po kterém 
následovala výměna názorů.

25. září 2019 16:30–17:00

Schůze pokračovala v 16:22 veřejným jednáním.

9. Prezentace Komise zaměřená na nové priority v oblasti politiky duševního 
vlastnictví

Výměna názorů

Vystoupili: Pierre Delsaux (Evropská komise), Patrick Breyer (Verts/ALE), Axel Voss 
(PPE), Tiemo Wölken (S&D), Raffaele Stancanelli (ECR), Ibán García Del Blanco 
(S&D), Lucy Nethsingha (předsedkyně).

Schůze byla přerušena v 17:00.

* * *

26. září 2019, 9:00–10:00

Neveřejná schůze 

10. Schůze koordinátorů

Schůze byla zahájena ve čtvrtek 26. září 2019 v 10:08 neveřejným jednáním a předsedala jí 
Lucy Nethsinghaová (předsedkyně).

26. září 2019, 10:00–13:00
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Neveřejná schůze 

2.   B) Sdělení předsedkyně týkající se rozhodnutí koordinátorů

–

11. Prověření možných nebo skutečných střetů zájmů kandidátů na komisaře 

Rozhodnutí: 

Výbor pokračoval v provádění posouzení možných nebo skutečných střetů zájmů 
kandidátů na komisaře podle článku 2 přílohy VII jednacího řádu.

V souladu s čl. 2 odst. 3 písm. b) přílohy VII vedl výbor diskusi nejprve s kandidátkou 
na komisařku Rovanou Plumbovou a poté s kandidátem na komisaře Lászlem 
Trócsányim. Po každé diskusi následovala rozsáhlá rozprava.

V souladu s čl. 2 odst. 3 písm. c) přílohy VII přijal výbor níže uvedená rozhodnutí 
týkající se kandidátky na komisařku Rovany Plumbové:

Výbor rozhodl (pro: 15, proti: 6, zdrželi se: 2) o existenci střetu zájmů. Výbor následně 
zamítl (pro: 8, proti: 12, zdrželi se: 2) možnost vypracovat doporučení s cílem tento střet 
zájmů ukončit, ať již vyřešením konkrétního finančního zájmu, nebo změnou oblasti 
působnosti. Výbor poté rozhodl (pro: 20, proti: 0, zdrželi se: 2), že by nově zvolená 
předsedkyně Komise měla být informována o tom, že za současné situace existuje střet 
zájmů a že dokud tento střet zájmů nebude ukončen, nemůže kandidátka vykonávat 
úlohu komisařky v navržené oblasti působnosti. Nově zvolené předsedkyni Komise by 
také mělo být sděleno, že je nutné tuto otázku vyřešit, aniž by jí však bylo nařízeno, 
jakým způsobem.

V souladu s čl. 2 odst. 3 písm. c) přílohy VII přijal výbor níže uvedená rozhodnutí 
týkající se kandidáta na komisaře Lászla Trócsányiho:

Výbor rozhodl (pro: 11, proti: 9, zdrželi se: 2) o existenci střetu zájmů. Výbor následně 
zamítl (pro: 5, proti: 16, zdrželi se: 1) možnost vypracovat doporučení s cílem tento střet 
zájmů vyřešit změnou oblasti působnosti. Výbor poté rozhodl (pro: 17, proti: 2, zdrželi 
se: 2), že by nově zvolená předsedkyně Komise měla být informována o tom, že za 
současné situace existuje střet zájmů a že dokud tento střet zájmů nebude ukončen, 
nemůže kandidát vykonávat úlohu komisaře v navržené oblasti působnosti. Nově 
zvolené předsedkyni Komise by také mělo být sděleno, že je nutné tuto otázku vyřešit, 
aniž by jí však bylo nařízeno, jakým způsobem.

V souladu s čl. 2 odst. 3 písm. b) přílohy VII pak výbor zvážil a řádně analyzoval 
odpověď, kterou mu dne 25. září 2019 poskytl kandidát na komisaře Janusz 
Wojciechowski na jeho žádosti o doplňující informace z téhož dne. Rozhodl, že je 
spokojen, a posouzení možného nebo skutečného střetu zájmů daného kandidáta na 
komisaře uzavřel.

Závěrem výbor zvážil odpověď, kterou dne 26. září 2019 poskytl kandidát na komisaře 
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Johannes Hahn na doporučení výboru ze dne 25. září 2019. Jelikož kandidát na komisaře 
výbor informoval, že s jeho doporučením souhlasí, rozhodl výbor, že je spokojen, a 
posouzení možného nebo skutečného střetu zájmů daného kandidáta na komisaře 
uzavřel.

Výbor má na základě těchto skutečností sdělit výborům příslušným pro jednotlivá 
slyšení výsledky posouzení střetů zájmů do 27. září, aby mohla být slyšení zahájena 30. 
září, jak bylo plánováno. Předseda Parlamentu má být informován o rozhodnutích 
týkajících se kandidátů na komisaře Rovany Plumbové a Lászla Trócsányiho.

12. Různé

–

13. Příští schůze
 14. října 2019, 15:00–18:30 (Brusel)

Schůze skončila ve 13:00.
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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 (1,2,3), Sergey Lagodinsky (1,2,3), Marion Walsmann (1,2,3), Ibán García Del Blanco (1,2,3), Raffaele Stancanelli 
(1,2,3)

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

Manon Aubry (1,2,3), Patrick Breyer (1,2,3), Geoffroy Didier (1,2,3), Angel Dzhambazki (3), Esteban González Pons (1,2,3), Mislav 
Kolakušić (1,2,3), Gilles Lebreton (1,2,3), Karen Melchior (1,2,3), Lefteris Nikolaou-Alavanos (1,2), Sabrina Pignedoli (1,2,3), Jiří 
Pospíšil (1,2), Franco Roberti (1,2,3), Liesje Schreinemacher (1,2,3), Stéphane Séjourné (1,2,3), József Szájer (1,2,3), Axel Voss (1,2,3), 
Lara Wolters (1,2,3), Tiemo Wölken (1,2,3)

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

Magdalena Adamowicz (1,2), Jorge Buxadé Villalba (1,2), Andrea Caroppo (1,2), Nicola Danti (1,2), Pascal Durand (1,2, 3), Evelyne 
Gebhardt (3), Andrzej Halicki (1,2,3), Heidi Hautala (1,2,3), Javier Nart (1,2), Emil Radev (1,2), Nacho Sánchez Amor (1,2), Marie 
Toussaint (1,2,3), Bettina Vollath (1,2), Kosma Złotowski (3)

209 (7)

Kinga Gál (3), László Trócsányi(2)

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)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 25.9.2019, 9.00-12.30
(2) 25.9.2019, 14.30-18.30
(3) 26.9.2019



PV\1189919CS.docx 9/11 PE641.372v01-00

CS

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer
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