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Europos Parlamentas
2019-2024

Teisės reikalų komitetas

JURI_PV(2019)0925_1

PROTOKOLAS
2019 m. rugsėjo 25 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.,

2019 m. rugsėjo 26 d. 9.00–12.30 val. posėdis
BRIUSELIS

Posėdis pradėtas 2019 m. rugsėjo 25 d. 9.10 val., pirmininkaujant komiteto pirmininkei Lucy 
Nethsinghai.

1. Darbotvarkės tvirtinimas JURI_OJ (2019)0925_1

Patvirtinta tokia darbotvarkė, kokia pateikiama toliau.

2. A) Pirmininkės pranešimai

Pranešimų nebuvo.

Uždaras posėdis 

3. Galimo arba esamo paskirtųjų Komisijos narių interesų konflikto tyrimas 

Sprendimai: 
Komitetas tęsė galimo arba esamo paskirtųjų Komisijos narių interesų konflikto 
vertinimą pagal Darbo tvarkos taisyklių VII priedo 2 straipsnį. 

Komitetas nusprendė, kad rezultatai jį tenkina, ir baigė galimo arba esamo paskirtųjų 
Komisijos narių interesų konflikto vertinimą, kiek tai susiję su šiais paskirtaisiais 
Komisijos nariais: Margrethe Vestager, Valdis Dombrovskis, Maroš Šefčovič, 
Dubravka Šuica, Margaritis Schinas, Phil Hogan, Mariya Gabriel, Nicolas Schmit, 
Helena Dalli, Paolo Gentiloni, Frans Timermanns, Ylva Johansson, Kadri Simson, 
Janez Lenarčič ir Jutta Urpilainen.

Pagal VII priedo 2 straipsnio 3 dalies b punktą komitetas apsvarstė ir tinkamai 
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išnagrinėjo 2019 m. rugsėjo 24 d. gautus atsakymus, kuriuos atsižvelgdami į 2019 m. 
rugsėjo 20 d. prašymus nurodyti papildomą informaciją pateikė šie paskirtieji Komisijos 
nariai: Josep Borrell Fontelles, Věra Jourová, Elisa Ferreira, Stella Kyriakides, Didier 
Reynders, Sylvie Goulard, Virginijus Sinkevičius, Janusz Wojciechowski, Rovana 
Plumb, Johannes Hahn. Komitetas nusprendė, kad rezultatai jį tenkina, ir baigė galimo 
arba esamo paskirtųjų Komisijos narių interesų konflikto vertinimą, kiek tai susiję su 
šiais paskirtaisiais Komisijos nariais: Josep Borrell Fontelles, Věra Jourová, Elisa 
Ferreira, Stella Kyriakides, Didier Reynders, Sylvie Goulard, Virginijus Sinkevičius. 

Kiek tai susiję su paskirtuoju Komisijos nariu Januszu Wojciechowskiu, komitetas 
nusprendė paprašyti rašytinio paaiškinimo, papildančio šio paskirtojo Komisijos nario 
2019 m. rugsėjo 24 d. komitetui raštu jau pateiktą paaiškinimą. 

Komitetas nusprendė pakviesti paskirtuosius Komisijos narius Rovaną Plumb ir László 
Trócsányi dalyvauti 2019 m. rugsėjo 26 d. vyksiančioje diskusijoje su komiteto nariais. 

Pagal VII priedo 2 straipsnio 3 dalies c punktą komitetas (12 narių balsavus „už“, 9 
nariams – „prieš“ ir vienam nariui susilaikius) nusprendė parengti rekomendaciją, 
kuria siekiama panaikinti paskirtojo Komisijos nario Johanneso Hahno interesų 
konfliktą atsisakant tam tikrų finansinių interesų.

Posėdis sustabdytas 11.58 val.

* * *

2019 m. rugsėjo 25 d. 14.30–15.30 val.

Popietinė posėdžio dalis prasidėjo 14.32 val.

4. Subsidiarumas (43 straipsnis) 

Pirmininkas pranešė, kad gautos šios nacionalinių parlamentų pagrįstos nuomonės:

• Pagrįsta nacionalinio parlamento nuomonė dėl subsidiarumo Airijos Atstovų Rūmų 
pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES 
informacinių sistemų (policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir 
migracijos) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas [Reglamentas 
(ES) 2018/XX [EURODAC reglamentas]], Reglamentas (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN 
reglamentas] ir Reglamentas (ES) 2018/XX [„eu-LISA“ reglamentas]

• Pagrįsta nacionalinio parlamento nuomonė dėl subsidiarumo Airijos Senato pagrįsta 
nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
supaprastinimo priemonių transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimui paspartinti

Kalbėjo: Axel Voss (PPE).

*** Balsavimas ***
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5. Peticija Nr. 0660/2018 dėl globoje esančių nepilnamečių, kurią FADES (Ispanijos 
globėjų šeimų asociacija) vardu pateikė Ispanijos pilietis J. C. M.

   JURI/9/01350
Pranešėja: Lucy Nethsingha („Renew Europe“)

Sprendimas: Nuomonės projektas patvirtintas vienbalsiai; „už“ balsavo 20 narių. 

Kalbėjo: Jorge Buxadé Villalba (ECR).

Uždaras posėdis 

6. Įgaliojimų patikrinimas ir įgaliojimų laikas (3 ir 4 straipsniai)

Pranešimų nebuvo.

7. Teisminiai ginčai, kuriuose dalyvauja Parlamentas (149 straipsnis)

Kalbėjo: Geoffroy Didier (pranešėjas), Stéphane Séjourné („Renew Europe“), Lara 
Wolters (S&D).

Byla T-481/19 Portigon AG / Bendra pertvarkymo valdyba – Ieškinys dėl panaikinimo 
– Bankų gaivinimas ir pertvarkymas – Įnašai, kuriuos bankai turi mokėti į Bendrą 
pertvarkymo fondą – Bendros pertvarkymo valdybos sprendimas SRB/ES/SRF/2018/03 
– Reglamentas (ES) Nr. 806/2014 – Direktyva 2014/59/ES – Neteisėtumu grindžiamas 
prieštaravimas – Galimas Europos Parlamento įstojimas į bylą: komitetas (17 narių 
balsavo „už“, „prieš“ balsavusių nebuvo, 3 nariai susilaikė) nusprendė įstoti į Bendrojo 
Teismo nagrinėjamą bylą, kad apgintų teisės aktų, kurie ginčijami šioje byloje, 
galiojimą.

Byla T-466/19 Société Générale ir kt. / Bendra pertvarkymo valdyba – Ieškinys dėl 
panaikinimo – Bankų gaivinimas ir pertvarkymas – Įnašai, kuriuos bankai turi mokėti į 
Bendrą pertvarkymo fondą – Bendros pertvarkymo valdybos sprendimas 
SRB/ES/SRF/2018/03 – Reglamentas (ES) Nr. 806/2014 – Neteisėtumu grindžiamas 
prieštaravimas – Galimas Europos Parlamento įstojimas į bylą: komitetas (18 narių 
balsavo „už“, „prieš“ balsavusių nebuvo, 1 narys susilaikė) nusprendė įstoti į Bendrojo 
Teismo nagrinėjamą bylą, kad apgintų reglamento, kuris ginčijamas šioje byloje, 
galiojimą.

Byla T-467/19 BNP Paribas ir kt. / Bendra pertvarkymo valdyba – Ieškinys dėl 
panaikinimo – Bankų gaivinimas ir pertvarkymas – Įnašai, kuriuos bankai turi mokėti į 
Bendrą pertvarkymo fondą – Bendros pertvarkymo valdybos sprendimas 
SRB/ES/SRF/2018/03 – Reglamentas (ES) Nr. 806/2014 – Neteisėtumu grindžiamas 
prieštaravimas – Galimas Europos Parlamento įstojimas į bylą: komitetas (18 narių 
balsavo „už“, „prieš“ balsavusių nebuvo, 1 narys susilaikė) nusprendė įstoti į Bendrojo 
Teismo nagrinėjamą bylą, kad apgintų reglamento, kuris ginčijamas šioje byloje, 
galiojimą.



PE641.372v01-00 4/11 PV\1189919LT.docx

LT

Byla T-468/19 Conféderation Nationale du Crédit Mutuel ir kt. / Bendra pertvarkymo 
valdyba – Ieškinys dėl panaikinimo – Bankų gaivinimas ir pertvarkymas – Įnašai, 
kuriuos bankai turi mokėti į Bendrą pertvarkymo fondą – Bendros pertvarkymo 
valdybos sprendimas SRB/ES/SRF/2018/03 – Reglamentas (ES) Nr. 806/2014 – 
Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas – Galimas Europos Parlamento įstojimas į 
bylą: komitetas (18 narių balsavo „už“, „prieš“ balsavusių nebuvo, 1 narys susilaikė) 
nusprendė įstoti į Bendrojo Teismo nagrinėjamą bylą, kad apgintų reglamento, kuris 
ginčijamas šioje byloje, galiojimą.

Byla T-488/19 Crédit Agricole ir kt. / Bendra pertvarkymo valdyba – Ieškinys dėl 
panaikinimo – Bankų gaivinimas ir pertvarkymas – Įnašai, kuriuos bankai turi mokėti į 
Bendrą pertvarkymo fondą – Bendros pertvarkymo valdybos sprendimas 
SRB/ES/SRF/2018/03 – Reglamentas (ES) Nr. 806/2014 – Neteisėtumu grindžiamas 
prieštaravimas – Galimas Europos Parlamento įstojimas į bylą: komitetas (18 narių 
balsavo „už“, „prieš“ balsavusių nebuvo, 1 narys susilaikė) nusprendė įstoti į Bendrojo 
Teismo nagrinėjamą bylą, kad apgintų reglamento, kuris ginčijamas šioje byloje, 
galiojimą.

Byla T-489/19 BPCE ir kt. / Bendra pertvarkymo valdyba – Ieškinys dėl panaikinimo – 
Bankų gaivinimas ir pertvarkymas – Įnašai, kuriuos bankai turi mokėti į Bendrą 
pertvarkymo fondą – Bendros pertvarkymo valdybos sprendimas SRB/ES/SRF/2018/03 
– Reglamentas (ES) Nr. 806/2014 – Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas – Galimas 
Europos Parlamento įstojimas į bylą: komitetas (18 narių balsavo „už“, „prieš“ 
balsavusių nebuvo, 1 narys susilaikė) nusprendė įstoti į Bendrojo Teismo nagrinėjamą 
bylą, kad apgintų reglamento, kuris ginčijamas šioje byloje, galiojimą.

Byla T-511/19 Staciwa / Komisija – Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas, kiek tai 
susiję su Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 12 straipsnio 2 dalimi – Galimas 
Europos Parlamento įstojimas į bylą: komitetas (18 narių balsavo „už“, „prieš“ 
balsavusių nebuvo, 2 nariai susilaikė) nusprendė įstoti į Bendrojo Teismo nagrinėjamą 
bylą, kad apgintų nuostatos, kuri ginčijama šioje byloje, galiojimą..

Byla C-481/19 Consob – Piktnaudžiavimas rinka – Prievolė bendradarbiauti su tyrimą 
atliekančia institucija – Teisės į gynybą – Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/6/EB – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 – 
Galiojimas – Europos Parlamento pastabų teikimas: komitetas (17 narių balsavo „už“, 
„prieš“ balsavusių nebuvo, 3 nariai susilaikė) nusprendė pateikti pastabas Bendrajam 
Teismui nagrinėjant bylą, kaip nurodyta rekomendacijoje.

Su Europos darbo institucija susijusi byla – Įgaliojimai priimti sprendimą dėl būstinės 
vietos – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1149 – Valstybių narių 
vyriausybių atstovų sprendimas (ES) 2019/1199 – Galimi Europos Parlamento 
veiksmai: komitetas (18 narių balsavus „už“, 2 nariams – „prieš“ ir 1 nariui susilaikius) 
nusprendė pateikti ieškinį dėl pirmiau minėto sprendimo.

*** Balsavimo pabaiga ***

Posėdis sustabdytas 15.05 val.



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

LT

2019 m. rugsėjo 25 d. 15.30–16.30 val.,

Nuo 15.35 val. vyko uždaras posėdis.

Uždaras posėdis 

8. Prašymas atšaukti José Manuelio Fernandeso (José Manuel Fernandes) imunitetą
JURI/9/00522

2019/2005(IMM)

Pranešėjas:
Ibán García Del Blanco (S&D)

Atsakingas komitetas:
JURI
 Klausymas
 Keitimasis nuomonėmis

Sprendimas: vyko José Manuelio Fernandeso (PPE) klausymas, po to surengtas 
keitimasis nuomonėmis.

2019 m. rugsėjo 25 d. 16.30–17.00 val.

Nuo 16.22 val. vyko viešas posėdis.

9. Komisijos pranešimas apie intelektinės nuosavybės politikai taikomus naujus 
prioritetus

Keitimasis nuomonėmis

Kalbėjo: Pierre Delsaux (Europos Komisija), Patrick Breyer (Verts/ALE), Axel Voss 
(PPE), Tiemo Wölken (S&D), Raffaele Stancanelli (ECR), Ibán García Del Blanco 
(S&D), Lucy Nethsingha (pirmininkė).

Posėdis sustabdytas 17 val. ir atnaujintas kitą dieną.

* * *

2019 m. rugsėjo 26 d. 9.00–10.00 val.

Uždaras posėdis 

10. Koordinatorių posėdis

Posėdis 2019 m. rugsėjo 26 d., ketvirtadienį, 10.08 val. pradėtas pirmininkaujant komiteto 
pirmininkei Lucy Nethsinghai.
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2019 m. rugsėjo 26 d. 10.00–13.00 val.

Uždaras posėdis 

2.   Pirmininkės pranešimai dėl koordinatorių sprendimų

Pranešimų nebuvo.

11. Galimo arba esamo paskirtųjų Komisijos narių interesų konflikto tyrimas 

Sprendimai: 

Komitetas tęsė galimo arba esamo paskirtųjų Komisijos narių interesų konflikto 
vertinimą pagal Darbo tvarkos taisyklių VII priedo 2 straipsnį.  

Pagal VII priedo 2 straipsnio 3 dalies b punktą komitetas pirmiausia surengė diskusiją 
su paskirtąja Komisijos nare Rovana Plumb ir po to su paskirtuoju Komisijos nariu 
László Trócsányi. Po kiekvienos diskusijos vyko išsamūs debatai.

Pagal VII priedo 2 straipsnio 3 dalies c punktą komitetas priėmė šiuos sprendimus dėl 
paskirtosios Komisijos narės Rovanos Plumb:

komitetas (15 narių balsavus „už“, 6 nariams – „prieš“ ir 2 nariams susilaikius) 
nusprendė, kad interesų konflikto esama. Po to komitetas (8 nariams balsavus „už“, 12 
narių – „prieš“ ir 2 nariams susilaikius) atmetė galimybę parengti rekomendaciją dėl 
interesų konflikto panaikinimo atsisakant atitinkamų finansinių interesų ir pakeičiant 
atsakomybės sritį. Po to komitetas (20 narių balsavo „už“, „prieš“ balsavusių nebuvo, 2 
nariai susilaikė) nusprendė, jog išrinktoji Komisijos pirmininkė turėtų būti informuota, 
kad atsižvelgiant į esamą interesų konfliktą kandidatė negali eiti Komisijos narės, 
atsakingos už siūlomą atsakomybės sritį, pareigų, kol tas konfliktas nebus panaikintas, 
pabrėžiant, kad būtina išspręsti šį klausimą, tačiau nenurodant išrinktajai Komisijos 
pirmininkei galimo sprendimo.

Pagal VII priedo 2 straipsnio 3 dalies c punktą komitetas priėmė šiuos sprendimus dėl 
paskirtojo Komisijos nario László Trócsányi:

komitetas (11 narių balsavus „už“, 9 nariams – „prieš“ ir 2 nariams susilaikius) 
nusprendė, kad interesų konflikto esama. Po to komitetas (5 nariams balsavus „už“, 16 
narių – „prieš“ ir 1 nariui susilaikius) atmetė galimybę parengti rekomendaciją dėl 
interesų konflikto panaikinimo pakeičiant atsakomybės sritį. Po to komitetas (17 narių 
balsavus „už“, 2 nariams – „prieš“, 2 nariai susilaikius) nusprendė, jog išrinktoji 
Komisijos pirmininkė turėtų būti informuota, kad atsižvelgiant į esamą interesų 
konfliktą kandidatas negali eiti Komisijos nario, atsakingo už siūlomą atsakomybės 
sritį, pareigų, kol tas konfliktas nebus panaikintas, pabrėžiant, kad būtina išspręsti šį 
klausimą, tačiau nenurodant išrinktajai Komisijos pirmininkei galimo sprendimo.

Pagal VII priedo 2 straipsnio 3 dalies b punktą komitetas apsvarstė ir tinkamai 
išanalizavo 2019 m. rugsėjo 25 d. gautą atsakymą, kurį atsižvelgdamas į tos pačios 
dienos prašymą nurodyti papildomą informaciją pateikė paskirtasis Komisijos narys 
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Janusz Wojciechowski. Komitetas nusprendė, kad rezultatai jį tenkina, ir baigė šio 
paskirtojo Komisijos nario galimo arba esamo interesų konflikto vertinimą.

Galiausiai komitetas apsvarstė paskirtojo Komisijos nario Johanneso Hahno 2019 m. 
rugsėjo 26 d. atsakymą į 2019 m. rugsėjo 25 d. pateiktą komiteto rekomendaciją. 
Kadangi paskirtasis Komisijos narys informavo, kad sutinka su komiteto 
rekomendacija, komitetas nusprendė, kad rezultatai jį tenkina, ir baigė šio paskirtojo 
Komisijos nario galimo arba esamo interesų konflikto vertinimą.

Tuo remdamasis komitetas iki rugsėjo 27 d. turi pranešti už klausymus atsakingiems 
komitetams apie interesų konfliktų vertinimo rezultatus, kad klausymus būtų galima 
pradėti vykdyti rugsėjo 30 d., kaip planuota. Parlamento pirmininkas turi būti 
informuotas apie sprendimus dėl paskirtųjų Komisijos narių Rovanos Plumb ir László 
Trócsányi.

12. Kiti klausimai

Nebuvo.

13. Kiti posėdžiai
 2019 m. spalio 14 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

Posėdis baigtas 13.00 val.
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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
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