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Commissie juridische zaken
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NOTULEN
Vergadering van 25 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

en 26 september 2019, 9.00 - 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op woensdag 25 september 2019 om 9.10 uur geopend onder 
voorzitterschap van Lucy Nethsingha (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda
JURI_OJ (2019)0925_1

De agenda wordt aangenomen zoals hieronder aangegeven.

2. A) Mededelingen van de voorzitter

Geen.

Met gesloten deuren 

3. Onderzoek naar potentiële of feitelijke belangenconflicten van de kandidaat-
commissarissen 

Besluiten: 
De commissie heeft het onderzoek voortgezet naar potentiële of feitelijke 
belangenconflicten van kandidaat-commissarissen overeenkomstig artikel 2 van 
bijlage VII bij het Reglement. 

Wat betreft het onderzoek naar potentiële of feitelijke belangenconflicten van de 
volgende kandidaat-commissarissen: Mw. Margrethe Vestager, dhr. Valdis 
Dombrovskis, dhr. Maroš Šefčovič, mw. Dubravka Šuica, mw. Margaritis Schinas, 
dhr. Phil Hogan, mw. Mariya Gabriel, dhr. Nicolas Schmit, mw. Helena Dalli, dhr. 
Paolo Gentiloni, dhr. Frans Timmermans, mw.Ylva Johansson, mw. Kadri Simson, 
dhr. Janez Lenarčič en mw. Jutta Urpilainen, besluit de commissie dat zij tevreden is 



PE641.372v01-00 2/12 PV\1189919NL.docx

NL

en rondt het onderzoek af.

Overeenkomstig artikel 2, lid 3, onder b), van bijlage VII, behandelt en onderzoekt de 
commissie naar behoren de op 24 september 2019 ontvangen antwoorden op haar 
verzoeken om aanvullende informatie van 20 september 2019 van de volgende 
kandidaat-commissarissen: Dhr. Josep Borrell Fontelles, mw. Věra Jourová, mw. Elisa 
Ferreira, mw. Stella Kyriakides, dhr. Didier Reynders, mw. Sylvie Goulard, dhr. 
Virginijus Sinkevičius, dhr. Janusz Wojciechowski, mw. Rovana Plumb, dhr. Johannes 
Hahn. De commissie besluit dat zij tevreden is en rondt het onderzoek af naar de 
potentiële of feitelijke belangenconflicten van de volgende kandidaat-commissarissen: 
Dhr. Josep Borrell Fontelles, mw. Věra Jourová, mw. Elisa Ferreira, mw. Stella 
Kyriakides, dhr. Didier Reynders, mw. Sylvie Goulard, dhr. Virginijus Sinkevičius. 

Met betrekking tot kandidaat-commissaris Janusz Wojciechowski besluit de commissie 
om een schriftelijke toelichting te vragen naast de verduidelijking die op 24 september 
2019 schriftelijk aan de commissie is verstrekt. 

De commissie besluit de kandidaat-commissarissen Rovana Plumb en László Trócsányi 
uit te nodigen voor een discussie met de commissie op 26 september 2019. 

Overeenkomstig artikel 2, lid 3, onder c), van bijlage VII, besluit de commissie met de 
stemverhouding 12-9-1 een aanbeveling op te stellen dat de kandidaat-commissaris 
Johannes Hahn het belangenconflict oplost door afstand te doen van bepaalde 
financiële belangen.

De vergadering wordt om 11.58 uur geschorst.

* * *

25 september 2019, 14.30 - 15.30 uur

De middagbijeenkomst wordt om 14.32 uur geopend

4. Subsidiariteit (art. 43) 

De voorzitter deelt mee dat de volgende gemotiveerde adviezen zijn ontvangen van 
nationale parlementen:

• Gemotiveerd advies van een nationaal parlement inzake de subsidiariteit Gemotiveerd 
advies van het Ierse Lagerhuis over het voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de 
EU‑informatiesystemen (politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie) en tot 
wijziging van Verordening (EU) 2018/XX [de Eurodac-verordening], Verordening 
(EU) 2018/XX [de ECRIS-TCN-verordening] en Verordening (EU) 2018/XX [de 
eu‑LISA-verordening]

• Gemotiveerd advies van een nationaal parlement inzake de subsidiariteit Gemotiveerd 
advies van de Ierse senaat inzake het voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad inzake het stroomlijnen van maatregelen met het oog op een 
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snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk

Sprekers: Axel Voss (EPP).

*** Stemming ***

5. Verzoekschrift nr. 0660/2018, ingediend door J.C.M. (Spaanse nationaliteit), 
namens Fades (Spaanse vereniging van gastgezinnen), over minderjarigen onder 
voogdij

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

Besluit: Het ontwerpadvies wordt unaniem met 20 stemmen goedgekeurd. 

Sprekers: Jorge Buxadé Villalba (ECR).

Met gesloten deuren 

6. Onderzoek geloofsbrieven en duur van het mandaat (art. 3 en 4)

Geen opmerkingen.

7. Rechtszaken waarbij het Europees Parlement betrokken is (art. 149)

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

Met betrekking tot zaak T-481/19 Portigon AG/CRU – Beroep tot nietigverklaring 
– Bankherstel en afwikkeling – Door de banken aan het gemeenschappelijk 
afwikkelingsfonds te betalen bijdragen – Besluit SRB/ES/SRF/2019/10 van de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad – Verordening (EU) nr. 806/2014 – Richtlijn 
2014/59/EU – Exceptie van onwettigheid – Mogelijke interventie door het Europees 
Parlement, besluit de commissie met 17 stemmen vóór en 0 stemmen tegen, bij 3 
onthoudingen, tot voeging bij het Gerecht om de geldigheid van de betwiste handelingen 
te verdedigen.

Met betrekking tot zaak T-466/19 Société générale e.a./CRU – Beroep tot 
nietigverklaring – Bankherstel en afwikkeling – Door de banken aan het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds te betalen bijdragen – Besluit 
SRB/ES/SRF/2019/10 van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad – Verordening 
(EU) nr. 806/2014 – Richtlijn 2014/59/EU – Exceptie van onwettigheid – Mogelijke 
interventie door het Europees Parlement, besluit de commissie met 18 stemmen vóór en 
0 stemmen tegen, bij 1 onthouding, tot voeging bij het Gerecht om de geldigheid van de 
betwiste verordening te verdedigen.

Met betrekking tot zaak T-467/19 BNP Paribas e.a./CRU – Beroep tot 
nietigverklaring – Bankherstel en afwikkeling – Door de banken aan het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds te betalen bijdragen – Besluit 
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SRB/ES/SRF/2019/10 van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad – Verordening 
(EU) nr. 806/2014 – Richtlijn 2014/59/EU – Exceptie van onwettigheid – Mogelijke 
interventie door het Europees Parlement, besluit de commissie met 18 stemmen vóór en 
0 stemmen tegen, bij 1 onthouding, tot voeging bij het Gerecht om de geldigheid van de 
betwiste verordening te verdedigen.

Met betrekking tot zaak T-468/19 Confédération nationale du Crédit mutuel 
e.a./CRU – Beroep tot nietigverklaring – Bankherstel en afwikkeling – Door de banken 
aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds te betalen bijdragen – Besluit 
SRB/ES/SRF/2019/10 van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad – Verordening 
(EU) nr. 806/2014 – Richtlijn 2014/59/EU – Exceptie van onwettigheid – Mogelijke 
interventie door het Europees Parlement, besluit de commissie met 18 stemmen vóór en 
0 stemmen tegen, bij 1 onthouding, tot voeging bij het Gerecht om de geldigheid van de 
betwiste verordening te verdedigen.

Met betrekking tot zaak T-488/19 Crédit agricole e.a./CRU – Beroep tot 
nietigverklaring – Bankherstel en afwikkeling – Door de banken aan het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds te betalen bijdragen – Besluit 
SRB/ES/SRF/2019/10 van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad – Verordening 
(EU) nr. 806/2014 – Richtlijn 2014/59/EU – Exceptie van onwettigheid – Mogelijke 
interventie door het Europees Parlement, besluit de commissie met 18 stemmen vóór en 
0 stemmen tegen, bij 1 onthouding, tot voeging bij het Gerecht om de geldigheid van de 
betwiste verordening te verdedigen.

Met betrekking tot zaak T-489/19 BPCE e.a./CRU – Beroep tot nietigverklaring – 
Bankherstel en afwikkeling – Door de banken aan het gemeenschappelijk 
afwikkelingsfonds te betalen bijdragen – Besluit SRB/ES/SRF/2019/10 van de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad – Verordening (EU) nr. 806/2014 – Richtlijn 
2014/59/EU – Exceptie van onwettigheid – Mogelijke interventie door het Europees 
Parlement, besluit de commissie met 18 stemmen vóór en 0 stemmen tegen, bij 1 
onthouding, tot voeging bij het Gerecht om de geldigheid van de betwiste verordening 
te verdedigen.

Met betrekking tot zaak T-511/19, Staciwa/Commissie – Exceptie van onwettigheid 
van artikel 12, lid 2, Bijlage VIII bij het Statuut - Mogelijke interventie van het Europees 
Parlement, besluit de commissie met 18 stemmen vóór en 0 stemmen tegen, bij 1 
onthouding, tot voeging bij het Gerecht om de geldigheid van voornoemde bepaling te 
verdedigen.

Met betrekking tot zaak C-481/19, Consob – Marktmisbruik – Verplichting tot 
samenwerking met de onderzoekende autoriteit – Rechten van de verdediging – 
Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad – Verordening (EU) nr. 
596/2014 van het Europees Parlement en de Raad – Geldigheid – Mogelijke indiening 
van opmerkingen door het Europees Parlement, besluit de commissie met 17 stemmen 
voor en 0 stemmen tegen, bij 3 onthoudingen, opmerkingen in te dienen in de procedure 
bij het Hof van Justitie overeenkomstig de aanbeveling.

Met betrekking tot zaak Europese Arbeidsautoriteit – beslissingsbevoegdheid 
betreffende de plaats van vestiging – Verordening (EU) 2019/1149 van het Europees 
Parlement en de Raad – Besluit (EU) 2019/1199 door de vertegenwoordigers van de 
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regeringen der lidstaten – Mogelijk beroep van het Europees Parlement, besluit de 
commissie met 18 stemmen voor en 2 stemmen tegen, bij 1 onthouding, om beroep in 
te stellen tegen bovengenoemd besluit.

*** Einde stemming ***

De vergadering wordt om 15.05 uur geschorst.

25 september 2019, 15.30 - 16.30 uur

De vergadering wordt om 15.35 uur voortgezet met gesloten deuren.

Met gesloten deuren 

8. Verzoek om opheffing van de immuniteit van José Manuel Fernandes
JURI/9/00522

2019/2005(IMM)

Rapporteur:
Ibán García Del Blanco (S&D)

Bevoegd:
JURI
 Hoorzitting
 Gedachtewisseling

Besluit: hoorzitting met José Manuel Fernandes (PPE), gevolgd door een 
gedachtewisseling, vond plaats.

25 september 2019, 16.30 - 17.00 uur

De vergadering wordt om 16.22 uur voortgezet als openbare vergadering.

9. Presentatie door de Commissie van de nieuwe prioriteiten van het beleid op het 
gebied van intellectuele eigendom

Gedachtewisseling

Sprekers: Pierre Delsaux (Europese Commissie), Patrick Breyer (Verts/ALE), Axel 
Voss (PPE), Tiemo Wölken (S&D), Raffaele Stancanelli (ECR), Ibán García Del 
Blanco (S&D), Lucy Nethsingha (voorzitter).

De vergadering wordt om 17.00 uur geschorst tot de volgende dag.

* * *

26 september 2019, 9.00 - 10.00 uur
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Met gesloten deuren 

10. Coördinatorenvergadering

De vergadering wordt op donderdag 26 september 2019 om 10.08 uur met gesloten deuren 
geopend onder voorzitterschap van Lucy Nethsingha (voorzitter).



PV\1189919NL.docx 7/12 PE641.372v01-00

NL

26 september 2019, 10.00 - 13.00 uur

Met gesloten deuren 

2.   B) Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren

Geen.

11. Onderzoek naar potentiële of feitelijke belangenconflicten bij de kandidaat-
commissarissen 

Besluiten: 

De commissie heeft het onderzoek voortgezet naar potentiële of feitelijke 
belangenconflicten bij de kandidaat-commissarissen overeenkomstig artikel 2 van 
bijlage VII bij het Reglement.  

Overeenkomstig artikel 2, lid 3, onder b), van bijlage VII heeft de commissie eerst een 
discussie met kandidaat-commissaris Rovana Plumb en vervolgens met kandidaat-
commissaris László Trócsányi. Beide discussies werden gevolgd door een uitvoerig 
debat.

Overeenkomstig artikel 2, lid 3, onder c), van bijlage VII, besluit de commissie met 
betrekking tot kandidaat-commissaris Rovana Plumb als volgt:

De commissie besluit met de stemverhouding 15-6-2 dat er sprake is van een 
belangenconflict. Vervolgens verwerpt de commissie met de stemverhouding 8-12-2 de 
mogelijkheid om een aanbeveling op te stellen die tot doel heeft het belangenconflict 
op te lossen door de kwestie van de betrokken financiële belangen op te lossen of door 
de portefeuille te herschikken. Vervolgens besluit de commissie met de stemverhouding 
20-0-2 dat de gekozen voorzitter van de Commissie ervan in kennis moet worden 
gesteld dat, aangezien er sprake is van een belangenconflict en totdat dit conflict is 
opgelost, de kandidaat niet de functie kan uitoefenen van een commissaris voor de 
voorgestelde portefeuille en van de noodzaak om deze kwestie op te lossen, zonder dat 
een mogelijke oplossing voor de gekozen voorzitter wordt voorgeschreven.

Overeenkomstig artikel 2, lid 3, onder c), van bijlage VII, besluit de commissie met 
betrekking tot kandidaat-commissaris László Trócsányi als volgt:

De commissie besluit met de stemverhouding 11-9-2 dat er sprake is van een 
belangenconflict. Vervolgens verwerpt de commissie met de stemverhouding 5-16-1 de 
mogelijkheid om een aanbeveling op te stellen die tot doel heeft het belangenconflict 
op te lossen door de portefeuille te herschikken. Vervolgens besluit de commissie met 
de stemverhouding 17-2-2 dat de gekozen voorzitter van de Commissie ervan in kennis 
moet worden gesteld dat, aangezien er sprake is van een belangenconflict en totdat dit 
conflict is opgelost, de kandidaat niet de functie kan uitoefenen van een commissaris 
voor de voorgestelde portefeuille en van de noodzaak om deze kwestie op te lossen, 
zonder dat een mogelijke oplossing voor de gekozen voorzitter wordt voorgeschreven.

Overeenkomstig artikel 2, lid 3, onder b), van bijlage VII, behandelt en onderzoekt de 
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commissie naar behoren de op 25 september 2019 ontvangen antwoord van kandidaat-
commissaris Janusz Wojciechowski op haar verzoeken om aanvullende informatie van 
dezelfde datum. De commissie besluit dat zij tevreden is en rondt het onderzoek af naar 
de potentiële of feitelijke belangenconflicten van de betrokken kandidaat-commissaris.

Tot slot behandelt de commissie het antwoord van kandidaat-commissaris Johannes 
Hahn van 26 september 2019 op de aanbeveling van de commissie van 25 september 
2019. Aangezien de kandidaat-commissaris mededeelt dat hij instemt met de 
aanbeveling van de commissie besluit de commissie dat zij tevreden is en rondt het 
onderzoek af naar de potentiële of feitelijke belangenconflicten van de betrokken 
kandidaat-commissaris.

Op basis daarvan deelt de commissie de commissies die verantwoordelijk zijn voor de 
hoorzittingen de resultaten mee van het onderzoek naar belangenconflicten vóór 27 
september, zodat de hoorzittingen volgens plan op 30 september van start kunnen gaan. 
De Voorzitter van het Parlement wordt in kennis gesteld van de besluiten met betrekking 
tot kandidaat-commissarissen Rovana Plumb en László Trócsányi.

12. Rondvraag

Geen opmerkingen.

13. Volgende vergaderingen
 14 oktober 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

De vergadering wordt om 13.00 uur gesloten.
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LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
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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 
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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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