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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

JURI_PV(2019)0925_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 25ης Σεπτεμβρίου 2019, 9.00-12.30 και 14.30-18.30

και της 26ης Σεπτεμβρίου 2019, 9.00-12.30
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019, στις 9.10, υπό την προεδρία της Lucy 
Nethsingha (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
JURI_OJ (2019)0925_1

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται όπως εμφανίζεται στα παρόντα πρακτικά.

2. Α) Ανακοινώσεις της προεδρίας

Καμία.

Κεκλεισμένων των θυρών 

3. Εξέταση δυνητικής ή πραγματικής σύγκρουσης συμφερόντων των ορισθέντων 
Επιτρόπων 

Αποφάσεις: 
Η επιτροπή συνέχισε να διεξαγάγει την αξιολόγηση της δυνητικής ή της πραγματικής 
σύγκρουσης συμφερόντων των ορισθέντων Επιτρόπων σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
παραρτήματος VII του Κανονισμού. 

Σχετικά με την αξιολόγηση της δυνητικής ή πραγματικής σύγκρουσης συμφερόντων 
των ακόλουθων ορισθέντων Επιτρόπων: της κ. Margrethe Vestager, του κ. Valdis 
Dombrovskis, του κ. Maroš Šefčovič, της κ. Dubravka Šuica, του κ. Μαργαρίτη 
Σχοινά, του κ. Phil Hogan, της κ. Mariya Gabriel, του κ. Nicolas Schmit, της κ. 
Helena Dalli, του κ. Paolo Gentiloni, του κ. Frans Timermanns, της κ. Ylva 
Johansson, της κ. Kadri Simson, του κ. Janez Lenarčič και της κ. Jutta Urpilainen, η 
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επιτροπή αποφασίζει ότι είναι ικανοποιημένη και ολοκληρώνει την αξιολόγηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 3, στοιχείο β του παραρτήματος VII, η επιτροπή 
εξετάζει και αναλύει δεόντως τις απαντήσεις που υπέβαλαν στις 24 Σεπτεμβρίου 2019 
στα αιτήματά της για περαιτέρω πληροφόρηση της 20ής Σεπτεμβρίου 2019 οι 
ακόλουθοι ορισθέντες επίτροποι: ο κ. Josep Borrell Fontelles, η κ. Věra Jourová, η κ. 
Elisa Ferreira, η κ. Στέλλα Κυριακίδη, ο κ. Didier Reynders, η κ. Sylvie Goulard, ο κ. 
Virginijus Sinkevičius, ο κ. Janusz Wojciechowski, η κ. Rovana Plumb, ο κ. Johannes 
Hahn. Η επιτροπή αποφασίζει ότι είναι ικανοποιημένη και ολοκληρώνει την 
αξιολόγηση της δυνητικής ή της πραγματικής σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά 
τους ακόλουθους ορισθέντες Επιτρόπους: τον κ. Josep Borrell Fontelles, την κ. Věra 
Jourová, την κ. Elisa Ferreira, την κ. Στέλλα Κυριακίδη, τον κ. Didier Reynders, την κ. 
Sylvie Goulard, τον κ. Virginijus Sinkevičius, τον κ. Janusz Wojciechowski, την κ. 
Rovana Plumb, τον κ. Johannes Hahn. 

Όσον αφορά τον ορισθέντα Επίτροπο Janusz Wojciechowski, η επιτροπή αποφασίζει 
να ζητήσει γραπτή διευκρίνηση, επιπροσθέτως εκείνης που παρέσχε γραπτώς στην 
επιτροπή στις 24 Σεπτεμβρίου 2019. 

Η επιτροπή αποφασίζει να καλέσει τους ορισθέντες Επιτρόπους Rovana Plumb και 
László Trócsyi σε συζήτηση με την επιτροπή στις 26 Σεπτεμβρίου 2019. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 3, στοιχείο γ του παραρτήματος VII, η επιτροπή 
αποφασίζει, με ψήφους 12 υπέρ, 9 κατά και 1 αποχή, να καταρτίσει σύσταση για την 
επίλυση της σύγκρουσης συμφερόντων του Επιτρόπου Johannes Hahn, ζητώντας του 
να παραιτηθεί από ορισμένα οικονομικά συμφέροντα.

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.58.

* * *

25 Σεπτεμβρίου 2019, 14.30 – 15.30

Η απογευματινή συνεδρίαση αρχίζει στις 14.32.

4. Επικουρικότητα (άρθρο 43 του Κανονισμού) 

Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι η ακόλουθη αιτιολογημένη γνώμη ελήφθη από εθνικά 
κοινοβούλια:

Αιτιολογημένη γνώμη της Ιρλανδικής Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφόρησης της ΕΕ 
(αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση) και για την 
τροποποίηση [του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός Eurodac], [του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για το σύστημα ECRIS-TCN] και [του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/XX [κανονισμός για τον eu-LISA]

Αιτιολογημένη γνώμη της Ιρλανδικής Γερουσίας επί της πρότασης κανονισμού του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα μέτρα εξορθολογισμού 
για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

Λαμβάνουν τον λόγο: Axel Voss (PPE).

*** Ώρα ψηφοφορίας***

5. Αναφορά αριθ. 0660/2018 του/της J.C.M. (ισπανικής ιθαγένειας) εξ ονόματος της 
FADES (Ισπανική Ένωση Οικογενειών Υποδοχής) σχετικά με ανηλίκους υπό 
επιμέλεια

   JURI/9/01350
Εισηγήτρια: Lucy Nethsingha (Renew Europe)

Απόφαση: Το σχέδιο γνωμοδότησης εγκρίνεται ομόφωνα με 20 ψήφους υπέρ. 

Λαμβάνουν τον λόγο: Jorge Buxadé Villalba (ECR).

Κεκλεισμένων των θυρών 

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

Ουδέν.

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

Λαμβάνουν τον λόγο: Geoffroy Didier (εισηγητής), Stéphane Séjourné (Renew 
Europe), Lara Wolters (S&D).

Σχετικά με την υπόθεση T-481/19 Portigon AG κατά Ενιαίου Συμβουλίου 
Εξυγίανσης – Προσφυγή ακυρώσεως – Ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών – 
Εισφορά των τραπεζών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης  – Απόφαση 
SRB/ES/SRF/2019/10 του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης – κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
806/2014 – οδηγία 2014/59/ΕΕ – Ένσταση ελλείψεως νομιμότητας – Πιθανή 
παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η επιτροπή αποφασίζει με 17 ψήφους υπέρ, 
καμία κατά και 3 αποχές να παρέμβει ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου υπέρ του 
κύρους των προσβαλλομένων πράξεων.

Σχετικά με την υπόθεση T-466/19 Société Générale and Others κατά Ενιαίου 
Συμβουλίου Εξυγίανσης – Προσφυγή ακυρώσεως – Ανάκαμψη και εξυγίανση των 
τραπεζών – Εισφορά των τραπεζών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης – Απόφαση 
SRB/ES/SRF/2019/10 του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης – κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
806/2014 –  Ένσταση ελλείψεως νομιμότητας — Πιθανή παρέμβαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η επιτροπή αποφασίζει με 18 ψήφους υπέρ, καμία κατά και 1 αποχή να 
παρέμβει ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου υπέρ του κύρους του προσβαλλομένου 
κανονισμού.

Σχετικά με την υπόθεση T-467/19 BNP Paribas και άλλοι κατά Ενιαίου 
Συμβουλίου Εξυγίανσης - Προσφυγή ακυρώσεως - Ανάκαμψη και εξυγίανση των 
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τραπεζών - Εισφορά των τραπεζών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης - Απόφαση 
SRB/ES/SRF/2019/10 του Ενιαίου Συμβούλιου Εξυγίανσης - κανονισμός (EΕ) αριθ. 
806/2014 - Ένσταση ελλείψεως νομιμότητας - Πιθανή παρέμβαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η επιτροπή αποφασίζει με 18 ψήφους υπέρ, καμία ψήφο κατά και 1 
αποχή, να παρέμβει ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου υπέρ του κύρους του 
προσβαλλομένου κανονισμού.

Σχετικά με την υπόθεση T-468/19 Conféderation Nationale du Crédit Mutuel και 
άλλοι κατά Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης - Προσφυγή ακυρώσεως - Ανάκαμψη και 
εξυγίανση των τραπεζών - Εισφορά των τραπεζών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης - 
Απόφαση SRB/ES/SRF/2019/10 του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης - κανονισμός 
(EΕ) αριθ. 806/2014 - Ένσταση ελλείψεως νομιμότητας - Πιθανή παρέμβαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η επιτροπή αποφασίζει, με 18 ψήφους υπέρ, καμία ψήφο 
κατά και 1 αποχή, να παρέμβει ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου υπέρ του κύρους του 
προσβαλλομένου κανονισμού.

Σχετικά με την υπόθεση T-488/19 Crédit Agricole και άλλοι κατά Ενιαίου 
Συμβουλίου Εξυγίανσης - Προσφυγή ακυρώσεως - Ανάκαμψη και εξυγίανση των 
τραπεζών - Εισφορά των τραπεζών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης - Απόφαση 
SRB/ES/SRF/2019/10 του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης - κανονισμός (EΕ) αριθ. 
806/2014 - Ένσταση ελλείψεως νομιμότητας - Πιθανή παρέμβαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η επιτροπή αποφασίζει, με 18 ψήφους υπέρ, καμία ψήφο κατά και 1 
αποχή, να παρέμβει ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου υπέρ του κύρους του 
προσβαλλομένου κανονισμού.

Σχετικά με την υπόθεση T-489/19 BPCE και άλλοι κατά Ενίου Συμβουλίου 
Εξυγίανσης - Προσφυγή ακυρώσεως - Ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών - 
Εισφορά των τραπεζών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης - Απόφαση 
SRB/ES/SRF/2019/10 του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης - κανονισμός (EΕ) αριθ. 
806/2014 - Ένσταση ελλείψεως νομιμότητας - Πιθανή παρέμβαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η επιτροπή αποφασίζει, με 18 ψήφους υπέρ, καμία ψήφο κατά και 1 
αποχή, να παρέμβει ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου υπέρ του κύρους του 
προσβαλλομένου κανονισμού.

Σχετικά με την υπόθεση T-511/19, Staciwa κατά Επιτροπής -  Ένσταση ελλείψεως 
νομιμότητας του άρθρου 12, παράγραφος 2 του παραρτήματος VIII του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης –  Πιθανή παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 
επιτροπή αποφασίζει, με 18 ψήφους υπέρ, καμία κατά και 2 αποχές, να παρέμβει 
ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου υπέρ του κύρους της ανωτέρω διάταξης.

Σχετικά με την υπόθεση C-481/19 Consob – κατάχρηση αγοράς – Υποχρέωση 
συνεργασίας με την αρμόδια για την έρευνα αρχή – Δικαιώματα άμυνας – οδηγία 
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου – κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου – Κύρος – 
Ενδεχόμενη υποβολή παρατηρήσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η επιτροπή 
αποφασίζει, με 17 ψήφους υπέρ, καμία κατά και 3 αποχές, να υποβάλει παρατηρήσεις 
στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου, σύμφωνα με τη σύσταση.

Σχετικά με την υπόθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας – Λήψη αποφάσεων 
όσον αφορά τον τόπο της έδρας – κανονισμός (ΕΕ) 2019/1149 του Ευρωπαϊκού 



PV\1189919EL.docx 5/11 PE641.372v01-00

EL

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου – απόφαση (ΕΕ) 2019/1199 των αντιπροσώπων των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών  – Πιθανή προσφυγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
η επιτροπή αποφασίζει, με 18 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 1 αποχή, να ασκήσει 
προσφυγή κατά της ανωτέρω απόφασης.

*** Λήξη της ψηφοφορίας***

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 15.05.

25 Σεπτεμβρίου 2019, 15.30 – 16.30

Η συνεδρίαση συνεχίζεται κεκλεισμένων των θυρών στις 15.35.

Κεκλεισμένων των θυρών 

8. Αίτηση άρσης της ασυλίας του José Manuel Fernandes
JURI/9/00522

2019/2005(IMM)

Εισηγητής:
Ibán García Del Blanco (S&D)

Επί της ουσίας:
JURI
 Ακρόαση
 Ανταλλαγή απόψεων

Απόφαση: ακρόαση του José Manuel Fernandes (EPP), ακολουθούμενη από 
ανταλλαγή απόψεων.

25 Σεπτεμβρίου 2019, 16.30 – 17.00

Η συνεδρίαση συνεχίζεται δημοσίως στις 16.22.

9. Παρουσίαση της Επιτροπής σχετικά με τις νέες προτεραιότητες της πολιτικής περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας

Ανταλλαγή απόψεων

Λαμβάνουν τον λόγο: Pierre Delsaux (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Patrick Breyer 
(Πράσινοι/ALE), Axel Voss (PPE), Tiemo Wölken (S&D), Raffaele Stancanelli (ECR), 
Ibán García Del Blanco (S&D), Lucy Nethsingha (πρόεδρος).

Η συνεδρίαση διακόπτεται για την επομένη στις 17.00.

* * *

26 Σεπτεμβρίου 2019, 9.00 – 10.00



PE641.372v01-00 6/11 PV\1189919EL.docx

EL

Κεκλεισμένων των θυρών 

10. Συνεδρίαση των συντονιστών

Η συνεδρίαση αρχίζει κεκλεισμένων των θυρών την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019, στις 10.08, 
υπό την προεδρία της Lucy Nethsingha (προέδρου).

26 Σεπτεμβρίου 2019, 10.00 – 13.00

Κεκλεισμένων των θυρών 

2.   Β) Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές

Ουδεμία.

11. Εξέταση δυνητικής ή πραγματικής σύγκρουσης συμφερόντων των ορισθέντων 
Επιτρόπων 

Αποφάσεις: 

Η επιτροπή συνέχισε να διεξαγάγει την αξιολόγηση της δυνητικής ή της πραγματικής 
σύγκρουσης συμφερόντων των ορισθέντων Επιτρόπων σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
παραρτήματος VII του Κανονισμού.  

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 3, στοιχείο β του παραρτήματος VII, η επιτροπή 
πραγματοποιεί μια πρώτη συζήτηση με την ορισθείσα Επίτροπο Rovana Plumb και στη 
συνέχεια με τον ορισθέντα Επίτροπο László Trócsányi. Μετά από κάθε συζήτηση 
ακολουθεί εκτενής διάλογος.

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 3, στοιχείο γ του παραρτήματος VII, η επιτροπή 
λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις όσον αφορά την ορισθείσα Επίτροπο Rovana 
Plumb:

Η επιτροπή αποφασίζει, με 15 ψήφους υπέρ, 6 ψήφους κατά και 2 αποχές, την ύπαρξη 
σύγκρουσης συμφερόντων. Εν συνεχεία, η επιτροπή απορρίπτει, με 8 ψήφους υπέρ, 12 
ψήφους κατά και 2 αποχές, τη δυνατότητα κατάρτισης σύστασης με στόχο την επίλυση 
της σύγκρουσης συμφερόντων, είτε με τη διευθέτηση του ζητήματος των εν λόγω 
οικονομικών συμφερόντων είτε με την αλλαγή χαρτοφυλακίου. Εν συνεχεία, η 
επιτροπή αποφασίζει, με 20 ψήφους υπέρ, καμία ψήφο κατά και 2 αποχές, να 
ενημερωθεί η εκλεγείσα Πρόεδρος της Επιτροπής ότι υπάρχει επί του παρόντος 
σύγκρουση συμφερόντων και ότι, έως ότου επιλυθεί η σύγκρουση, η υποψήφια δεν 
μπορεί να ασκήσει τον ρόλο Επιτρόπου για το προτεινόμενο χαρτοφυλάκιο καθώς είναι 
αναγκαίο να επιλυθεί αυτό το ζήτημα, χωρίς όμως να προτείνει κάποια πιθανή λύση 
στην εκλεγείσα Πρόεδρο.

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 3, στοιχείο γ του παραρτήματος VII, η επιτροπή 
λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις όσον αφορά τον ορισθέντα Επίτροπο László 
Trócsányi:
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Η επιτροπή αποφασίζει, με 15 ψήφους υπέρ, 6 ψήφους κατά και 2, αποχές, την ύπαρξη 
σύγκρουσης συμφερόντων. Εν συνεχεία, η επιτροπή απορρίπτει, με 5 ψήφους υπέρ, 16 
ψήφους κατά και 1 αποχή, τη δυνατότητα κατάρτισης σύστασης με στόχο την επίλυση 
της σύγκρουσης συμφερόντων με αλλαγή του χαρτοφυλακίου. Εν συνεχεία, η επιτροπή 
αποφασίζει, με 17 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 2 αποχές, να ενημερωθεί η 
εκλεγείσα Πρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να ενημερώνεται ότι υπάρχει επί του 
παρόντος σύγκρουση συμφερόντων και ότι, έως ότου επιλυθεί η σύγκρουση, ο 
υποψήφιος δεν μπορεί να ασκήσει τον ρόλο Επιτρόπου για το προτεινόμενο 
χαρτοφυλάκιο, καθώς είναι αναγκαίο να επιλυθεί αυτό το ζήτημα, χωρίς όμως να 
προτείνει κάποια πιθανή λύση στην εκλεγείσα Πρόεδρο.

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 3, στοιχείο β του παραρτήματος VII, η επιτροπή 
εξετάζει και αναλύει δεόντως την απάντηση που υπέβαλε ο ορισθείς Επίτροπος Janusz 
Wojciechowski στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 στα αιτήματά της, της ίδιας ημερομηνίας, 
για περαιτέρω πληροφόρηση. Η επιτροπή αποφασίζει ότι είναι ικανοποιημένη και 
ολοκληρώνει την αξιολόγηση της δυνητικής ή πραγματικής σύγκρουσης συμφερόντων 
αναφορικά με τον εν λόγω ορισθέντα Επίτροπο. 

Τέλος, η επιτροπή εξετάζει την απάντηση που δόθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 από 
τον ορισθέντα Επίτροπο Johannes Hahn στη σύσταση της επιτροπής της 25ης 
Σεπτεμβρίου 2019. Δεδομένου ότι ο ορισθείς Επίτροπος ενημερώνει ότι συμφωνεί με 
τη σύσταση της επιτροπής, η επιτροπή αποφασίζει ότι είναι ικανοποιημένη και 
ολοκληρώνει την αξιολόγηση της δυνητικής ή πραγματικής σύγκρουσης συμφερόντων 
αναφορικά με τον εν λόγω ορισθέντα Επίτροπο.

Επ’ αυτής της βάσεως, η επιτροπή θα πρέπει να κοινοποιήσει στις επιτροπές που είναι 
αρμόδιες για τις ακροάσεις τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της σύγκρουσης 
συμφερόντων πριν από τις 27 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αρχίσουν οι ακροάσεις στις 
30 Σεπτεμβρίου, όπως έχει προγραμματιστεί. Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα πρέπει 
να ενημερωθεί για τις αποφάσεις σχετικά με τους ορισθέντες Επιτρόπους Rovana 
Plumb και László Trócsányi.

12. Διάφορα

Ουδέν.

13. Προσεχείς συνεδριάσεις
 14 Οκτωβρίου 2019, από τις 15.00 – 18.30 (Βρυξέλλες)

Η συνεδρίαση λήγει στις 13.00.
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