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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Õiguskomisjon

JURI_PV(2019)0925_1

PROTOKOLL
Koosolek 25. septembril 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

ning 26. septembril 2019 kell 9.00–12.30
BRÜSSEL

Koosolek avati kolmapäeval, 25. septembril 2019 kell 9.10 esimees Lucy Nethsingha juhatusel.

1. Päevakorra kinnitamine JURI_OJ (2019)0925_1

Päevakord kinnitati allpool esitatud kujul.

2. A) Juhataja teadaanded

Teadaandeid ei olnud.

Kinnine koosolek 

3. Volinikukandidaatide võimaliku või tegeliku huvide konflikti hindamine 

Otsused: 
Parlamendikomisjon oli jätkanud volinikukandidaatide võimaliku või tegeliku huvide 
konflikti hindamist vastavalt kodukorra VII lisa artiklile 2. 

Mis puutub järgmiste volinikukandidaatide võimalikku või tegelikku huvide konflikti 
– Margrethe Vestager, Valdis Dombrovskis, Maroš Šefčovič, Dubravka Šuica, 
Margaritis Schinas, Phil Hogan, Mariya Gabriel, Nicolas Schmit, Helena Dalli, Paolo 
Gentiloni, Frans Timermanns, Ylva Johansson, Ylva Johansson, Kadri Simson, Janez 
Lenarčič ja Jutta Urpalainen – otsustas komisjon hinnanguga rahule jääda ja hindamise 
lõpetada.

Vastavalt VII lisa artikli 2 lõike 3 punktile b kaalus ja analüüsis komisjon seejärel 20. 
septembril 2019 saadetud lisateabe päringutele 24. septembril 2019 saadud järgmiste 
volinikukandidaatide vastuseid: Josep Borrell Fontelles, Věra Jourová, Elisa Ferreira, 
Stella Kyriamiidid, Didier Reynders, Sylvie Goulard, Virginijus Sinkevičius, Janusz 



PE641.372v01-00 2/11 PV\1189919ET.docx

ET

Wojciechowski, Rovana Plumb, Johannes Hahn. Komisjon otsustas, et on rahul, ja 
lõpetas järgmiste volinikukandidaatide võimaliku või tegeliku huvide konflikti 
hindamise: Josep Borrell Fontelles, Věra Jourová, Elisa Ferreira, Stella Kyriakides, 
Didier Reynders, Sylvie Goulard, Virginijus Sinkevičius. 

Volinikukandidaat Janusz Wojciechowski suhtes otsustas komisjon lisaks kandidaadi 
poolt 24. septembril 2019 komisjonile saadetud kirjalikult selgitusele paluda veel üht 
kirjalikku selgitust. 

Volinikukandidaatide Rovana Plumbi ja László Trócsányi osas otsustas komisjon nad 
kutsuda arutelule, mis toimub 26. septembril 2019. 

Vastavalt VII lisa artikli 2 lõike 3 punktile c otsustas komisjon 12 poolt-, 9 vastuhääle 
ja 1 erapooletuga koostada huvide konflikti lahendamiseks soovitus, mis tähendaks 
volinikukandidaat Johannes Hahnile teatavatest finantshuvidest loobumist.

Koosolek katkestati kell 11.58.

* * *

25. september 2019 kell 14.30–15.30

Koosoleku pärastlõunane osa algas kell 14.32.

4. Subsidiaarsus (artikkel 43) 

Esimees andis teada, et liikmesriikide parlamendid on esitanud järgmised põhjendatud 
arvamused.

• Iirimaa Esindajatekoja põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi infosüsteemide (politsei- ja 
õiguskoostöö, varjupaik ja ränne) koostalitlusvõime raamistik ja muudetakse [määrust 
(EL) 2018/XX [Eurodaci määrus]], määrust (EL) 2018/XX [ECRIS-TCN-süsteemi 
määrus] ja määrust (EL) 2018/XX [eu-LISA määrus]

• Iirimaa Senati põhjendatud arvamus, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise transpordivõrgu 
väljaarendamise edendamiseks võetavate meetmete lihtsustamise kohta

Sõna võtsid: Axel Voss (PPE).

*** Hääletus ***

5. Petitsioon nr 0660/2018, mille on esitanud Hispaania kodanik J. C. M. ühingu 
FADES (Hispaania kasuperede ühendus) nimel eestkoste all olevate alaealiste 
kohta

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

Otsus: Arvamuse projekt võeti ühehäälselt vastu 20 poolthäälega. 

Sõna võtsid: Jorge Buxadé Villalba (ECR).

Kinnine koosolek 

6. Volituste kontrollimine ja parlamendiliikme ametiaeg (artiklid 3 ja 4)

Teadaandeid ei olnud.

7. Euroopa Parlamenti puudutavad kohtuvaidlused (artikkel 149)

Sõna võtsid: Geoffroy Didier (raportöör), Stéphane Sénalé (Renew Europe), Lara 
Wolters (S&D).

Seoses kohtuasjaga T-413/18: Portigon AG versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu – 
tühistamishagi – pankade finantsseisundi taastamine ja kriisilahendus – ELi ühtsesse 
kriisilahendusfondi pankade poolt tehtavad osamaksed – Ühtse Kriisilahendusnõukogu 
otsus SRB/ES/SRF/2018/03 − määrus (EL) nr 806/2014 – direktiiv 2014/59/EL – 
õigusvastasuse väide – võimalik sekkumine Euroopa Parlamendi poolt –, otsustas 
komisjon hääletustulemuse 17 poolt-, 0 vastuhääle ja 3 erapooletu alusel sekkuda 
Üldkohtus vaidlustatud õigusaktide kehtivuse kaitsmiseks.

Seoses kohtuasjaga T-466/19 Société Générale jt versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu 
– tühistamishagi – pankade maksevõime taastamine ja kriisilahendus – pankade poolt 
ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavad maksed – Ühtse Kriisilahendusnõukogu otsus 
SRB/ES/SRF/2019/10 – määrus (EL) nr 806/2014 – õigusvastasuse väide – võimalik 
sekkumine Euroopa Parlamendi poolt –, otsustas komisjon hääletustulemuse 18 poolt-, 
0 vastuhäält ja 1 erapooletu alusel sekkuda Üldkohtus vaidlustatud määruse kehtivuse 
kaitsmiseks.

Seoses kohtuasjaga T-466/19 Société Générale jt versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu 
– tühistamishagi – pankade maksevõime taastamine ja kriisilahendus – pankade poolt 
ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavad maksed – Ühtse Kriisilahendusnõukogu otsus 
SRB/ES/SRF/2019/10 – määrus (EL) nr 806/2014 – õigusvastasuse väide – võimalik 
sekkumine Euroopa Parlamendi poolt –, otsustas komisjon hääletustulemuse 18 poolt-, 
0 vastuhäält ja 1 erapooletu alusel Üldkohtus vaidlustatud määruse kehtivuse 
kaitsmiseks.

Seoses kohtuasjaga T-468/19 Conféderation Nationale du Crédit Mutuel jt versus Ühtne 
Kriisilahendusnõukogu – tühistamishagi – pankade maksevõime taastamine ja 
kriisilahendus – pankade poolt ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavad maksed – Ühtse 
Kriisilahendusnõukogu otsus SRB/ES/SRF/2019/10 – määrus (EL) nr 806/2014 – 
õigusvastasuse väide – võimalik sekkumine Euroopa Parlamendi poolt –, otsustas 
komisjon hääletustulemuse 18 poolt-, 0 vastuhäält ja erapooletuid 1 alusel sekkuda 
Üldkohtus vaidlustatud määruse kehtivuse kaitsmiseks.

Seoses kohtuasjaga T-488/19 Crédit Agricole ja teised versus Ühtne 
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Kriisilahendusnõukogu – tühistamishagi – pankade maksevõime taastamine ja 
kriisilahendus – pankade poolt ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavad maksed – Ühtse 
Kriisilahendusnõukogu otsus SRB/ES/SRF/2019/10 – määrus (EL) nr 806/2014 – 
õigusvastasuse väide – võimalik sekkumine Euroopa Parlamendi poolt – otsustas 
komisjon hääletustulemuse 18 poolt-, 0 vastuhäält ja erapooletuid 1 alusel sekkuda 
Üldkohtus vaidlustatud määruse kehtivuse kaitsmiseks.

Seoses kohtuasjaga T-466/19 Société Générale jt versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu 
– tühistamishagi – pankade maksevõime taastamine ja kriisilahendus – pankade poolt 
ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavad maksed – Ühtse Kriisilahendusnõukogu otsus 
SRB/ES/SRF/2019/10 – määrus (EL) nr 806/2014 – õigusvastasuse väide – võimalik 
sekkumine Euroopa Parlamendi poolt –, otsustas komisjon hääletustulemuse 18 poolt-, 
0 vastuhäält ja erapooletuid 1 alusel sekkuda Üldkohtus vaidlustatud määruse kehtivuse 
kaitsmiseks.

Seoses kohtuasjaga T-511/19 Staciwa versus komisjon – vastuväide personalieeskirjade 
VIII lisa artikli 12 lõike 2 kohta – Euroopa Parlamendi võimalik sekkumine –, otsustas 
komisjon hääletustulemuse18 poolt-, 0 vastuhäält ja erapooletuid 2 alusel sekkuda 
Üldkohtus eespool nimetatud sätte kehtivuse kaitsmiseks. 

Seoses kohtuasjaga C-481/19 Consob – turu kuritarvitamine – kohustus teha koostööd 
uurimisasutusega – kaitseõigused – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2003/6/EÜ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 596/2014 – kehtivus – 
võimalik Euroopa Parlamendi tähelepanekute esitamine –, otsustas komisjon 
hääletustulemuse 17 poolt-, 0 vastuhäält ja erapooletuid 3 alusel esitada kooskõlas 
soovitusega Euroopa Kohtu menetluse raames oma tähelepanekud.

Seoses kohtuasjaga Euroopa Tööjõuamet – otsustamisõigus seoses asukohaga – 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 2019/1149 – liikmesriikide valitsuste 
esindajate otsus 2019/1199/EL – võimalik Euroopa Parlamendi hagi –, otsustas 
komisjon hääletustulemuse 18 poolt-, 2 vastuhäält, erapooletuid 1 alusel esitada eespool 
nimetatud otsuse vastu hagi. 

*** Hääletuse lõpp ***

Koosolek katkestati kell 15.05.

25. september 2019 kell 15.30–16.30

Koosolek jätkus kell 15.35 kinnisena.

Kinnine koosolek 

8. José Manuel Fernandese puutumatuse äravõtmise taotlus
JURI/9/00522

2019/2005(IMM)

Raportöör:
Ibán García Del Blanco (S&D)
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Vastutav:
JURI
 Kuulamine
 Arvamuste vahetus

Otsus: Toimus José Manuel Fernandese (PPE) kuulamine, millele järgnes arvamuste 
vahetus.

25. september 2019 kell 16.30–17.00

Koosolek jätkus avatuna kell 16.22.

9. Komisjoni ettekanne intellektuaalomandi poliitika uute prioriteetide kohta

Arvamuste vahetus

Sõna võtsid: Pierre Delsaux (Euroopa Komisjon), Patrick Breyer (Verts/ALE), Axel 
Voss (PPE), Tiemo Wölken (S&D), Raffaele Stancanelli (ECR), Ibán García Del 
Blanco (S&D), Lucy Nethsingha (esimees).

Koosolek katkestati kell 17.00 kuni järgmise päevani.

* * *

26. september 2019 kell 9.00–10.00

Kinnine koosolek 

10. Koordinaatorite koosolek

Koosolek algas kinnisena teisipäeval, 26. septembril 2019 kell 10.08 esimees Lucy 
Nethsingha juhatusel.
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26. september 2019 kell 10.00–13.00

Kinnine koosolek 

2.   B) Juhataja teadaanded koordinaatorite otsuste kohta

Teadaandeid ei olnud.

11. Volinikukandidaatide võimaliku või tegeliku huvide konflikti hindamine 

Otsused: 

Parlamendikomisjon oli jätkanud vastavalt kodukorra VII lisa artiklile 2 
volinikukandidaatide võimaliku või tegeliku huvide konflikti hindamist.  

Vastavalt VII lisa artikli 2 lõike 3 punktile b vestles komisjon kõigepealt 
volinikukandidaat Rovana Plumbiga ja seejärel volinikukandidaat László Tócsányiga. 
Iga vestluse järel toimus põhjalik arutelu.

Vastavalt VII lisa artikli 2 lõike 3 punktile c tegi komisjon volinikukandidaat Rovana 
Plumbi suhtes järgmised otsused:

Komisjon otsustas 15 poolt-, 6 vastuhääle ja 2 erapooletuga, et huvide konflikt on 
olemas. Seejärel lükkas komisjon 8 poolt-, 12 vastuhääle ja 2 erapooletuga tagasi 
võimaluse koostada soovitus, mille eesmärk on lahendada huvide konflikt kas 
majandusliku huvi küsimuse lahendamise või vastutusala muutmisega. Seejärel otsustas 
komisjon 20 poolt-, 0 vastuhääle ja 2 erapooletuga, et Euroopa Komisjoni 
ametisseastuvat presidenti tuleks teavitada, et huvide konflikt on olemas ja kuni see on 
lahendatud, ei saa kandidaat täita voliniku ametikohuseid pakutud vastutusalas, ning 
vajadusest probleem lahendada, aga ei pakkunud ametisseastuvale presidendile 
võimalikku lahendust.

Vastavalt VII lisa artikli 2 lõike 3 punktile c tegi komisjon volinikukandidaat László 
Tócsányi suhtes järgmised otsused:

Komisjon otsustas 11 poolt-, 9 vastuhääle ja 2 erapooletuga, et huvide konflikt on 
olemas. Seejärel lükkas komisjon 5 poolt-, 16 vastuhääle ja 1 erapooletuga tagasi 
võimaluse koostada soovitus, mille eesmärk on lahendada huvide konflikt vastutusala 
muutmisega. Seejärel otsustas komisjon 17 poolt-, 2 vastuhääle ja 2 erapooletuga, et 
Euroopa Komisjoni ametisseastuvale presidendile tuleks teatada, et huvide konflikt on 
olemas ja kuni see on lahendatud, ei saa kandidaat täita voliniku ametikohuseid pakutud 
vastutusalas, ning vajadusest probleem lahendada, aga ei pakkunud ametisseastuvale 
presidendile võimalikku lahendust.

Vastavalt VII lisa artikli 2 lõike 3 punktile b vaatas komisjon seejärel läbi ja analüüsis 
nõuetekohaselt volinikukandidaat Janusz Wojciechowski 25. septembril 2019 esitatud 
vastust talle samal kuupäeval esitatud lisateabe päringule. Komisjon otsustas vastusega 
rahule jääda ja lõpetas kõnealuse volinikukandidaadi võimaliku või tegeliku huvide 
konflikti uurimise.
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Lõpetuseks vaatas komisjon läbi volinikukandidaat Johannes Hahni 26. septembri 2019. 
aasta vastuse komisjoni 25. septembri 2019. aasta soovitusele. Kuna volinikukandidaat 
teatas, et ta nõustus komisjoni soovitusega, jäi komisjon rahule ja lõpetas kõnealuse 
volinikukandidaadi võimaliku või tegeliku huvide konflikti uurimise.

Selle alusel edastab komisjon kuulamiste eest vastutavatele komisjonidele huvide 
konflikti hindamise tulemused enne 27. septembrit, et kuulamised saaksid vastavalt 
kavale alata 30. septembril. Euroopa Parlamendi presidenti teavitatakse 
volinikukandidaatide Rovana Plumbi ja László Tócsányit puudutavatest otsustest.

12. Muud küsimused

Teadaandeid ei olnud.

13. Järgmised koosolekud
 14. oktoobril 2019 kell 15.00–18.30 Brüsselis

Koosolek lõppes kell 13.00.



PE641.372v01-00 8/11 PV\1189919ET.docx

ET

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
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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 
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