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Eiropas Parlaments
2019-2024

Juridiskā komiteja

JURI_PV(2019)0925_1

PROTOKOLS
Sanāksme 2019. gada 25. septembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30,

un 2019. gada 26. septembrī plkst. 9.00–12.30
BRISELĒ

Sanāksme tika atklāta trešdien, 2019. gada 25. septembrī, plkst. 9.10 priekšsēdētājas Lucy 
Nethsingha vadībā.

1. Darba kārtības pieņemšana
JURI_OJ (2019)0925_1

Darba kārtību pieņēma tādu, kā norādīts šajā protokolā.

2. A) Sanāksmes vadītājas paziņojumi

Paziņojumu nebija.

Aiz slēgtām durvīm 

3. Komisāra amata kandidātu faktisko vai iespējamo interešu konfliktu izskatīšana 

Lēmumi: 
Saskaņā ar Reglamenta VII pielikuma 2. pantu Komiteja ir turpinājusi komisāra amata 
kandidātu faktisko vai iespējamo interešu konfliktu novērtēšanu. 

Saistībā ar komisāra amata kandidātu faktisko vai iespējamo interešu konfliktu 
novērtēšanu attiecībā uz šādiem komisāra amata kandidātiem: Margrēte Vestagere, 
Valdis Dombrovskis, Marošs Šefčovičs, Dubravka Šuica, Margaritis Shins, Fils 
Hogans, Marija Gabriela, Nikolā Šmits, Helena Dalli, Paolo Džentiloni, Franss 
Timmermanss, Ilva Jūhansone, Kadri Simsone, Janezs Lenarčičs un Juta Urpilainena, 
komiteja nolēma, ka ir apmierināta un pabeidza novērtēšanu.

Saskaņā ar VII pielikuma 2. panta 3. punkta b) apakšpunktu atbildīgā komiteja pēc tam 
izskatīja un pienācīgi analizēja 2019. gada 24. septembrī sniegtās atbildes uz tās 
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2019. gada 20. septembra pieprasījumiem sniegt papildu informāciju par šādiem 
komisāra amata kandidātiem: Žuzeps Borels, Vera Jourova, Elīza Ferreira, Stella 
Kirjakidu, Didjē Reinderss, Silvija Gulāra, Virgīnijs Sinkēvičs, Janušs Vojcehovskis, 
Rovana Plumba, Johanness Hāns. Komiteja nolēma, ka ir apmierināta, un pabeidza 
faktisko vai iespējamo interešu konfliktu novērtēšanu attiecībā uz šādiem komisāra 
amata kandidātiem: Žuzeps Borels, Vera Jourova, Elīza Ferreira, Stella Kirjakidu, Didjē 
Reinderss, Silvija Gulāra, Virgīnijs Sinkēvičs. 

Attiecībā uz komisāra amata kandidātu Janušu Vojcehovski komiteja nolēma pieprasīt 
rakstisku skaidrojumu papildus tam, ko viņš iesniedza komitejai rakstiski 2019. gada 
24. septembrī. 

Komiteja nolēma uzaicināt komisāru amatu kandidātus Rovanu Plumbu un Lāslo 
Tročāņi 2019. gada 26. septembrī piedalīties apspriešanās ar komiteju. 

Saskaņā ar VII pielikuma 2. panta 3. punkta c) apakšpunktu komiteja nolēma, 12 
deputātiem balsojot par, 9 — pret un 1 deputātam atturoties, pieņemt ieteikumu, kura 
mērķis ir atrisināt interešu konfliktu, atsakoties no komisāra amata kandidāta 
Johannesa Hāna noteiktām finanšu interesēm.

Sanāksme tika pārtraukta plkst. 11.58.

* * *

2019. gada 25. septembrī plkst. 14.30–15.30

Sanāksmes pēcpusdienas daļa sākās plkst. 14.32.

4. Subsidiaritāte (43. pants) 

Priekšsēdētāja paziņoja, ka šāds argumentēts atzinums tika saņemts no valstu 
parlamentiem:

• Īrijas parlamenta Pārstāvju palātas argumentēts atzinums par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu 
sadarbspējai (policijas un tiesu iestāžu sadarbība, patvērums un migrācija) un groza 
[Regulu (ES) 2018/XX [Eurodac regula],] Regulu (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN regula] 
un Regulu (ES) 2018/XX [eu-LISA regula]

• Īrijas parlamenta Senāta argumentēts atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta 
un Padomes regulai par pasākumu racionalizēšanu ar mērķi veicināt Eiropas transporta 
tīkla ieviešanu.

Uzstājās: Axel Voss (PPE)

*** Balsošanas laiks ***
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5. Lūgumraksts Nr. 0660/2018, ko FADES (Spānijas viesģimeņu asociācija) vārdā 
iesniedza Spānijas valstspiederīgais J.C.M., par aizbildnībā esošiem 
nepilngadīgajiem

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

Lēmums: atzinuma projektu pieņēma vienprātīgi, 20 deputātiem balsojot par. 

Uzstājās: Jorge Buxadé Villalba (ECR).

Aiz slēgtām durvīm 

6. Pilnvaru pārbaude un deputātu pilnvaru laiks (3. un 4. pants)

Nav.

7. Strīdi, kuros iesaistīts Parlaments (149. pants)

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

Attiecībā uz lietu T-481/19 Portigon AG pret Vienoto noregulējuma valdi— Rīcība 
par atcelšanu — Banku atveseļošana un noregulējums — iemaksas, ko bankām būtu 
jāveic Vienotajam noregulējuma fondam — Vienotā noregulējuma valdes lēmums 
SRB/ES/SRF/2019/10 — Regula (ES) Nr. 806/2014 — Direktīva 2014/59/ES — 
iebilde par prettiesiskumu — iespējamā Eiropas Parlamenta iejaukšanās, komiteja, 17 
deputātiem balsojot par, nevienam nebalsojot pret un 3 deputātiem atturoties, nolēma 
iestāties lietā Vispārējā tiesā, lai aizstāvētu apstrīdēto tiesību aktu spēkā esamību.

Attiecībā uz Lietu T-466/19 Société générale un citi pret Vienoto noregulējuma 
valdi — Prasība atcelt tiesību aktu — Banku atveseļošana un noregulējums — iemaksas, 
ko bankām būtu jāveic Vienotajam noregulējuma fondam — Vienotā noregulējuma 
valdes Lēmums SRB/ES/SRF/2019/10 — Regula (ES) Nr. 806/2014 — iebilde par 
prettiesiskumu — iespējamā Eiropas Parlamenta iejaukšanās, komiteja, 18 deputātiem 
balsojot par, nevienam nebalsojot pret un 1 deputātam atturoties, nolēma iestāties lietā 
Vispārējā tiesā, lai aizstāvētu apstrīdētās regulas spēkā esamību.

Attiecībā uz Lietu T-467/19 BNP Paribas un citi pret Vienoto noregulējuma valdi 
— prasība atcelt tiesību aktu — Banku atveseļošana un noregulējums — iemaksas, ko 
bankām būtu jāveic Vienotajam noregulējuma fondam — Vienotā noregulējuma valdes 
Lēmums SRB/ES/SRF/2019/10 — Regula (ES) Nr. 806/2014 — iebilde par 
prettiesiskumu — iespējamā Eiropas Parlamenta iejaukšanās, komiteja, 18 deputātiem 
balsojot par, nevienam nebalsojot pret un 1 deputātam atturoties, nolēma iestāties lietā 
Vispārējā tiesā, lai aizstāvētu apstrīdētās regulas spēkā esamību.

Attiecībā uz Lietu T-468/19 Conféderation Nationale du Crédit Mutuel un citi pret 
Vienoto noregulējuma valdi — prasība atcelt tiesību aktu — Banku atveseļošana un 
noregulējums — iemaksas, ko bankām būtu jāveic Vienotajam noregulējuma fondam 
— Vienotā noregulējuma valdes Lēmums SRB/ES/SRF/2019/10 — Regula (ES) 
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Nr. 806/2014 — iebilde par prettiesiskumu — iespējamā Eiropas Parlamenta 
iejaukšanās, komiteja, 18 deputātiem balsojot par, nevienam nebalsojot pret un 1 
deputātam atturoties, nolēma iestāties lietā Vispārējā tiesā, lai aizstāvētu apstrīdētās 
regulas spēkā esamību.

Attiecībā uz Lietu T-488/19 Crédit Agricole un citi pret Vienoto noregulējuma valdi 
— prasība atcelt tiesību aktu — Banku atveseļošana un noregulējums — iemaksas, ko 
bankām būtu jāveic Vienotajam noregulējuma fondam — Vienotā noregulējuma valdes 
Lēmums SRB/ES/SRF/2019/10 — Regula (ES) Nr. 806/2014 — iebilde par 
prettiesiskumu — iespējamā Eiropas Parlamenta iejaukšanās, komiteja, 18 deputātiem 
balsojot par, nevienam nebalsojot pret un 1 deputātam atturoties, nolēma iestāties lietā 
Vispārējā tiesā, lai aizstāvētu apstrīdētās regulas spēkā esamību.

Attiecībā uz Lietu T-489/19 BPCE un citi pret Vienoto noregulējuma valdi — 
prasība atcelt tiesību aktu — Banku atveseļošana un noregulējums — iemaksas, ko 
bankām būtu jāveic Vienotajam noregulējuma fondam — Vienotā noregulējuma valdes 
Lēmums SRB/ES/SRF/2019/10 — Regula (ES) Nr. 806/2014 — iebilde par 
prettiesiskumu — iespējamā Eiropas Parlamenta iejaukšanās, komiteja, 18 deputātiem 
balsojot par, nevienam nebalsojot pret un 1 deputātam atturoties, nolēma iestāties lietā 
Vispārējā tiesā, lai aizstāvētu apstrīdētās regulas spēkā esamību.

Attiecībā uz Lietu T-511/19 Staciwa pret Komisiju — iebilde par Civildienesta 
noteikumu VIII ielikuma 12. panta 2. punkta prettiesiskumu — Eiropas Parlamenta 
iespējamā iejaukšanās, komiteja, 18 deputātiem balsojot par, nevienam nebalsojot pret 
un 2 deputātiem atturoties, nolēma iestāties lietā Vispārējā tiesā, lai aizstāvētu iepriekš 
minētā noteikuma likumīgumu.

Attiecībā uz Lietu C-481/19 Consob — tirgus ļaunprātīga izmantošana — 
Pienākums sadarboties ar izmeklēšanas iestādi — Tiesības uz aizstāvību — Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/6/EK — Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 596/2014 — Derīgums — iespējamā Eiropas Parlamenta apsvērumu 
iesniegšana, komiteja, 17 deputātiem balsojot par, nevienam nebalsojot pret un 3 
deputātiem atturoties, nolēma saskaņā ar ieteikumu iesniegt apsvērumus Tiesā.

Attiecībā uz Lietu par Eiropas Darba iestādi — lēmumu pieņemšanas pilnvaras 
attiecībā uz mītnesvietas atrašanos — Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 
Nr. 2019/1149 — dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (ES) 2019/1199 — Eiropas 
Parlamenta iespējamā rīcība, komiteja, 18 deputātiem balsojot par, 2 deputātiem 
balsojot pret un 1 deputātam atturoties, nolēma celt prasību pret iepriekš minēto 
lēmumu.

***Balsošanas beigas ***

Sanāksme tika pārtraukta plkst. 15.05.

2019. gada 25. septembrī plkst. 15.30–16.30

Sanāksme tika atsākta plkst. 15.35 aiz slēgtām durvīm.
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Aiz slēgtām durvīm 

8. Pieprasījums atcelt José Manuel Fernandes imunitāti
JURI/9/00522

2019/2005(IMM)

Referents:
Ibán García Del Blanco (S&D)

Atbildīgā komiteja:
JURI
 Uzklausīšana
 Viedokļu apmaiņa

Lēmums: José Manuel Fernandes (PPE) uzklausīšana, kam sekoja viedokļu apmaiņa.

2019. gada 25. septembrī plkst. 16.30–17.00

Sanāksme tika atsākta plkst. 16.22 kā atklāta sanāksme.

9. Komisijas izklāsts par jaunajām prioritātēm intelektuālā īpašuma politikas jomā

Viedokļu apmaiņa

Uzstājās: Pierre Delsaux (Eiropas Komisija), Patrick Breyer (Greens/EFA), Axel Voss 
(PPE), Tiemo Wölken (S&D), Raffaele Stancanelli (ECR), Ibán García Del Blanco 
(S&D), Lucy Nethsingha (sanāksmes vadītāja).

Sanāksme plkst. 17.00 tika pārtraukta līdz nākamai dienai 

* * *

2019. gada 26. septembrī plkst. 9.00–10.00

Aiz slēgtām durvīm 

10. Koordinatoru sanāksme

Sanāksme tika atklāta ceturtdien, 2019. gada 26. septembrī, plkst. 10.08 priekšsēdētājas Lucy 
Nethsingha vadībā.
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2019. gada 26. septembrī plkst. 10.00–13.00

Aiz slēgtām durvīm 

2. B) Sanāksmes vadītājas paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

Paziņojumu nebija.

11. Komisāra amata kandidātu faktisko vai iespējamo interešu konfliktu izskatīšana 

Lēmumi: 

Saskaņā ar Reglamenta VII pielikuma 2. pantu Komiteja ir turpinājusi komisāra amata 
kandidātu faktisko vai iespējamo interešu konfliktu novērtēšanu. 

Saskaņā ar VII pielikuma 2. panta 3. punkta b) apakšpunktu Komiteja vispirms rīkoja 
diskusiju ar komisāra amata kandidāti Rovanu Plumbu un pēc tam ar komisāra amata 
kandidātu Lāslo Tročāņi. Pēc katras diskusijas notika plašas debates.

Saskaņā ar VII pielikuma 2. panta 3. punkta c) apakšpunktu Komiteja attiecībā uz 
komisāra amata kandidāti Rovanu Plumbu pieņēma šādus lēmumus:

komiteja, 15 deputātiem balsojot par, 6 deputātiem balsojot pret un 2 deputātiem 
atturoties, apstiprināja interešu konflikta pastāvēšanu. Pēc tam komiteja, 8 deputātiem 
balsojot par, 12 deputātiem balsojot pret un 2 deputātiem atturoties, noraidīja iespēju 
izstrādāt ieteikumu, kura mērķis būtu atrisināt interešu konfliktu, vai nu atrisinot 
finansiālo interešu jautājumu, vai veicot izmaiņas portfelī. Pēc tam komiteja, 20 
deputātiem balsojot par, nevienam deputātam balsojot pret un 2 deputātiem atturoties, 
nolēma, ka ir jāinformē ievēlētais Komisijas priekšsēdētājs par to, ka pastāv interešu 
konflikts un līdz šīs konflikts tiks atrisināts, kandidāte nevar pildīt komisāra pienākumus 
attiecībā uz piedāvāto portfeli un ka šis jautājums jāatrisina, nesniedzot ievēlētajam 
priekšsēdētājam iespējamo risinājumu. 

Saskaņā ar VII pielikuma 2. panta 3. punkta c) apakšpunktu komiteja attiecībā uz 
komisāra amata kandidātu Lāslo Tročāņi pieņēma šādus lēmumus:

komiteja, 11 deputātiem balsojot par, 9 deputātiem balsojot pret un 2 deputātiem 
atturoties, apstiprināja interešu konflikta pastāvēšanu. Pēc tam komiteja, 5 deputātiem 
balsojot par, 16 deputātiem balsojot pret un 1 deputātam atturoties, noraidīja iespēju 
izstrādāt ieteikumu, kura mērķis būtu atrisināt interešu konfliktu, veicot izmaiņas 
portfelī. Pēc tam komiteja, 17 deputātiem balsojot par, 2 deputātiem balsojot pret un 2 
deputātiem atturoties, nolēma, ka ir jāinformē ievēlētais Komisijas priekšsēdētājs par 
to, ka pastāv interešu konflikts un līdz šīs konflikts tiks atrisināts, kandidāts nevar pildīt 
komisāra pienākumus attiecībā uz piedāvāto portfeli un ka šis jautājums jāatrisina, 
nesniedzot ievēlētajam priekšsēdētājam iespējamo risinājumu. 

Saskaņā ar VII pielikuma 2. panta 3. punkta b) apakšpunktu atbildīgā komiteja pēc tam 
izskatīja un pienācīgi analizēja Januša Vojcehovska 2019. gada 25. septembrī sniegtās 
atbildes uz komitejas tajā paša datuma pieprasījumiem sniegt papildu informāciju. 
Komiteja nolēma, ka ir apmierināta, un pabeidza faktisko vai iespējamo interešu 
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konfliktu novērtēšanu attiecībā uz komisāra amata kandidātiem.

Visbeidzot, komiteja izskatīja komisāra amata kandidāta Johannesa Hāna 2019. gada 
26. septembrī sniegto atbildi uz Komitejas 2019. gada 25. septembra ieteikumu. Tā kā 
komisāra amata kandidāts informēja, ka viņš piekrīt komitejas ieteikumam, komiteja 
nolēma, ka tā ir apmierināta, un pabeidza iespējamo vai faktisko interešu konfliktu 
novērtēšanu saistībā ar attiecīgo komisāra amata kandidātu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, komitejai līdz 27. septembrim ir jāpaziņo par interešu 
konflikta novērtēšanas rezultātiem komitejām, kas ir atbildīgas par uzklausīšanām, lai 
uzklausīšanas varētu sākt, kā plānots, 30. septembrī. Ir jāinformē Parlamenta 
priekšsēdētājs par lēmumiem, kas attiecas uz komisāra amata kandidātiem Rovanu 
Plumbu un Lāslo Tročāņi.

12. Dažādi jautājumi

Nav.

13. Nākamās sanāksmes
 2019. gada 14. oktobrī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

Sanāksme tika slēgta plkst. 13.00.



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

LV

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)
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