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Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru afaceri juridice

JURI_PV(2019)0925_1

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 25 septembrie 2019, 9.00-12.30 și 14.30-18.30,

și 26 septembrie 2019, 9.00-12.30
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă miercuri, 25 septembrie 2019, la ora 9.10, fiind prezidată de Lucy 
Nethsingha (președintă).

1. Adoptarea ordinii de zi JURI_OJ (2019)0925_1

Ordinea de zi a fost adoptată după cum urmează.

2. A) Comunicări ale președinției

Nu au existat.

Cu ușile închise 

3. Analizarea conflictelor de interese potențiale sau reale ale comisarilor desemnați 

Decizii: 
Comisia a continuat să evalueze conflictele de interese potențiale sau reale ale 
comisarilor desemnați, în conformitate cu articolul 2 din anexa VII la Regulamentul de 
procedură. 

În ceea ce privește evaluarea conflictelor de interese potențiale sau reale ale 
următorilor comisari desemnați: 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 și Jutta Urpiainen, comisia a decis că este satisfăcută și că a 
încheiat evaluarea.

În conformitate cu articolul 2 alineatul (3) litera (b) din anexa VII, comisia a cercetat 
apoi și a analizat temeinic răspunsurile date la 24 septembrie 2019 la solicitările sale de 
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informații suplimentare din 20 septembrie 2019 de către următorii comisari desemnați: 
Josep Borrell Fontelles, Věra Jourová, Elisa Ferreira, Stella Kyriakides, Didier 
Reynders, Sylvie Goulard, Virginijus Sinkevičius, Janusz Wojciechowski, Rovana 
Plumb, Johannes Hahn. Comisia s-a declarat satisfăcută și a încheiat evaluarea 
conflictelor de interese potențiale sau reale pentru următorii comisari desemnați: Josep 
Borrell Fontelles, Věra Jourová, Elisa Ferreira, Stella Kyriakides, Didier Reynders, 
Sylvie Goulard, Virginijus Sinkevičius. 

În ceea ce îi privește pe comisarul desemnat Janusz Wojciechowski, comisia a decis să 
solicite o clarificare scrisă, pe lângă cea pe care acesta o trimisese deja în scris comisiei 
la 24 septembrie 2019. 

Comisia a decis să îi invite pe comisarii desemnați Rovana Plumb și László Trócsányi 
la o discuție la 26 septembrie 2019. 

În conformitate cu articolul 2 alineatul (3) litera (c) din anexa VII, comisia a decis, cu 
12 voturi pentru, 9 împotrivă și o abținere, să elaboreze o recomandare ce urmărește să 
soluționeze conflictul de interese în care se află comisarul desemnat Johannes Hahn, 
cerându-i acestuia să renunțe la anumite interese financiare.

Reuniunea a fost suspendată la ora 11.58.

* * *

25 septembrie 2019, 14.30 – 15.30

Sesiunea de după-amiază a reuniunii a început la ora 14.32.

4. Subsidiaritate (articolul 43) 

Președinta a anunțat că a fost primit următorul aviz motivat din partea parlamentelor 
naționale:

• Avizul motivat al Camerei Reprezentanților din Irlanda (Dáil Éireann) referitor la 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea 
unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare 
polițienească și judiciară, azil și migrație) și de modificare a [Regulamentului (UE) 
2018/XX (Regulamentul privind Eurodac)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX 
(Regulamentul privind ECRIS-TCN)] și a [Regulamentului (UE) 2018/XX 
(Regulamentul privind eu-LISA)];

• Avizul motivat al Senatului Irlandei (Seanad Éireann) referitor la propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de raționalizare 
în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport.

Au intervenit: Axel Voss (PPE).

*** Votare ***
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5. Petiția nr. 0660/2018, adresată de J.C.M., de cetățenie spaniolă, în numele FADES 
(Asociația spaniolă a familiilor de plasament), privind minorii sub tutelă

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

Decizie: Proiectul de aviz a fost adoptat în unanimitate cu 20 de voturi pentru. 

Au intervenit: Jorge Buxadé Villalba (ECR).

Cu ușile închise 

6. Verificarea prerogativelor și durata mandatului (articolele 3 și 4)

Niciuna.

7. Litigii în care este implicat Parlamentul (articolul 149)

Au intervenit: Geoffroy Didier (raportor), Stéphane Séjourné (Renew Europe), Lara 
Wolters (S&D)

În ceea ce privește cauza T-481/19, Portigon AG/Comitetul Unic de Rezoluție – 
Acțiune în anulare – Redresarea și rezoluția instituțiilor bancare – Contribuțiile 
financiare care trebuie plătite de către instituțiile bancare Fondului unic de rezoluție – 
Decizia SRB/ES/SRF/2019/10 a Comitetului Unic de Rezoluție – Regulamentul (UE) 
nr. 806/2014 – Directiva 2014/59/UE – Excepția de nelegalitate – Eventuala intervenție 
a Parlamentului European, comisia a decis, cu 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 3 
abțineri, să intervină în fața Tribunalului pentru a apăra validitatea actelor contestate.

În ceea ce privește cauza T-466/19, Société Générale și alții/Comitetul Unic de 
Rezoluție – Acțiune în anulare – Redresarea și rezoluția instituțiilor bancare – 
Contribuțiile financiare care trebuie plătite de către instituțiile bancare Fondului unic de 
rezoluție – Decizia SRB/ES/SRF/2019/10 a Comitetului Unic de Rezoluție – 
Regulamentul (UE) nr. 806/2014 – Excepția de nelegalitate – Eventuala intervenție a 
Parlamentului European, comisia a decis, cu 18 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și o 
abținere, să intervină în fața Tribunalului pentru a apăra validitatea regulamentului 
contestat.

În ceea ce privește cauza T-467/19, BNP Paribas și alții/Comitetul Unic de 
Rezoluție – Acțiune în anulare – Redresarea și rezoluția instituțiilor bancare – 
Contribuțiile financiare care trebuie plătite de către instituțiile bancare Fondului unic de 
rezoluție – Decizia SRB/ES/SRF/2019/10 a Comitetului Unic de Rezoluție – 
Regulamentul (UE) nr. 806/2014 – Excepția de nelegalitate – Eventuala intervenție a 
Parlamentului European, comisia a decis, cu 18 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și o 
abținere, să intervină în fața Tribunalului pentru a apăra validitatea regulamentului 
contestat.

În ceea ce privește cauza T-468/19, Conféderation Nationale du Crédit Mutuel și 
alții/Comitetul Unic de Rezoluție – Acțiune în anulare – Redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare – Contribuțiile financiare care trebuie plătite de către instituțiile 
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bancare Fondului unic de rezoluție – Decizia SRB/ES/SRF/2019/10 a Comitetului Unic 
de Rezoluție – Regulamentul (UE) nr. 806/2014 – Excepția de nelegalitate – Eventuala 
intervenție a Parlamentului European, comisia a decis, cu 18 voturi pentru, 0 voturi 
împotrivă și o abținere, să intervină în fața Tribunalului pentru a apăra validitatea 
regulamentului contestat.

În ceea ce privește cauza T-488/19, Crédit Agricole și alții/Comitetul Unic de 
Rezoluție – Acțiune în anulare – Redresarea și rezoluția instituțiilor bancare – 
Contribuțiile financiare care trebuie plătite de către instituțiile bancare Fondului unic de 
rezoluție – Decizia SRB/ES/SRF/2019/10 a Comitetului Unic de Rezoluție – 
Regulamentul (UE) nr. 806/2014 – Excepția de nelegalitate – Eventuala intervenție a 
Parlamentului European, comisia a decis, cu 18 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și o 
abținere, să intervină în fața Tribunalului pentru a apăra validitatea regulamentului 
contestat.

În ceea ce privește cauza T-489/19, BPCE și alții/Comitetul Unic de Rezoluție – 
Acțiune în anulare – Redresarea și rezoluția instituțiilor bancare – Contribuțiile 
financiare care trebuie plătite de către instituțiile bancare Fondului unic de rezoluție – 
Decizia SRB/ES/SRF/2019/10 a Comitetului Unic de Rezoluție – Regulamentul (UE) 
nr. 806/2014 – Excepția de nelegalitate – Eventuala intervenție a Parlamentului 
European, comisia a decis, cu 18 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și o abținere, să 
intervină în fața Tribunalului pentru a apăra validitatea regulamentului contestat.

În ceea ce privește cauza T-511/19 , Staciwa/Comisia – Excepția de nelegalitate cu 
privire la articolul 12 alineatul (2) din anexa VIII la Statutul funcționarilor Uniunii 
Europene – Eventuala intervenție a Parlamentului European, comisia a decis, cu 18 
voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 2 abțineri, să intervină în fața Tribunalului pentru a 
apăra validitatea dispoziției menționate anterior.

În ceea ce privește cauza C-481/19 Consob – Abuz de piață – Obligația de a coopera 
cu autoritatea de investigații – Dreptul la apărare – Directiva 2003/6/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului – Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European 
și al Consiliului – Validitate – Eventuala prezentare a unor observații de către 
Parlamentul European, comisia a decis, cu 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 3 
abțineri, să prezinte observații în cadrul procedurii din fața Curții de Justiție, în 
conformitate cu recomandarea.

În ceea ce privește cauza privind Autoritatea Europeană a Muncii – competența 
decizională în ceea ce privește stabilirea sediului – Regulamentul (UE) 2019/1149 al 
Parlamentului European și al Consiliului – Decizia (UE) 2019/1199 adoptată de comun 
acord între reprezentanții guvernelor statelor membre – Eventuala acțiune a 
Parlamentului European, comisia a decis, cu 18 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și o 
abținere, să introducă o acțiune împotriva deciziei menționate anterior.

*** Sfârșitul votării ***

Reuniunea a fost suspendată la ora 15.05.
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25 septembrie 2019, 15.30 – 16.30

Reuniunea a fost reluată la ora 15.35 cu ușile închise.

Cu ușile închise 

8. Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui José Manuel Fernandes
JURI/9/00522

2019/2005(IMM)

Raportor:
Ibán García Del Blanco (S&D)

Comisia competentă:
JURI
 Audiere
 Schimb de opinii

Decizie: a avut loc audierea lui José Manuel Fernandes (PPE), urmată de un schimb de 
opinii.

25 septembrie 2019, 16.30 – 17.00

Reuniunea a fost reluată la ora 16.22 în public.

9. Prezentarea de către Comisie a noilor priorități referitoare la politica privind 
proprietatea intelectuală

Schimb de opinii

Au intervenit: Pierre Delsaux (Comisia Europeană), Patrick Breyer (Verts/ALE), Axel 
Voss (PPE), Tiemo Wölken (S&D), Raffaele Stancanelli (ECR), Ibán García Del 
Blanco (S&D), Lucy Nethsingha (președintă). 

Reuniunea a fost suspendată până ziua următoare la ora 17.00.

* * *

26 septembrie 2019, 9.00-10.00

Cu ușile închise 

10. Reuniune a coordonatorilor

Reuniunea a fost deschisă joi, 26 septembrie 2019, la ora 10.08, fiind prezidată de Lucy 
Nethsingha (președintă). Reuniunea s-a desfășurat cu ușile închise.
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26 septembrie 2019, 10.00 – 13.00

Cu ușile închise 

2.   B) Comunicări ale președinției privind deciziile adoptate de coordonatori

Nu au existat.

11. Analizarea conflictelor de interes potențiale sau reale ale comisarilor desemnați 

Decizii: 

Comisia a continuat să evalueze conflictele de interese potențiale sau reale ale 
comisarilor desemnați, în conformitate cu articolul 2 din anexa VII la Regulamentul de 
procedură.  

În conformitate cu articolul 2 alineatul (3) litera (b) din anexa VII, comisia a purtat 
discuții, mai întâi cu comisara desemnată Rovana Plumb, iar apoi cu comisarul 
desemnat László Trócsányi. Fiecare dintre aceste discuții a fost urmată de o dezbatere 
amplă.

În temeiul articolului 2 alineatul (3) litera (c) din anexa VII, comisia a adoptat 
următoarele decizii cu privire la comisara desemnată Rovana Plumb:

comisia a decis, cu 15 voturi pentru, 6 împotrivă și 2 abțineri, că există un conflict de 
interese. Ulterior, comisia a respins, cu 8 votri pentru, 12 împotrivă și 2 abțineri, 
posibilitatea de a elabora o recomandare care să urmărească soluționarea conflictului de 
interese, fie prin rezolvarea problemei interesului financiar în cauză, fie prin 
modificarea portofoliului. Ulterior, comisia a decis, cu 20 de voturi pentru, 0 împotrivă 
și 2 abțineri, că Președinta aleasă a Comisiei ar trebui să fie informată cu privire la faptul 
că în prezent există un conflict de interese și, până la soluționarea acestuia, candidata 
nu poate exercita rolul de comisar pentru portofoliul propus și cu privire la necesitatea 
de a rezolva această problemă; comisia nu a recomandat însă Președintei alese o posibilă 
soluție.

În temeiul articolului 2 alineatul (3) litera (c) din anexa VII, comisia a adoptat 
următoarele decizii cu privire la comisarul desemnat László Trócsányi:

comisia a decis, cu 11 voturi pentru, 9 împotrivă și 2 abțineri, că există un conflict de 
interese. Ulterior, comisia a respins, cu 5 votri pentru, 16 împotrivă și o abținere, 
posibilitatea de a elabora o recomandare care să urmărească soluționarea conflictului de 
interese prin modificarea portofoliului. Ulterior, comisia a decis, cu 17 voturi pentru, 2 
împotrivă și 2 abțineri, că Președinta aleasă a Comisiei ar trebui să fie informată cu 
privire la faptul că în prezent există un conflict de interese și, până la soluționarea 
acestuia, candidatul nu poate exercita rolul de comisar pentru portofoliul propus și cu 
privire la necesitatea de a rezolva această problemă; comisia nu a recomandat însă 
Președintei alese o posibilă soluție.

În conformitate cu articolul 2 alineatul (3) litera (b) din anexa VII, comisia a examinat 
și a analizat temeinic răspunsul dat de comisarul desemnat Janusz Wojciechowski la 25 
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septembrie 2019 la solicitările sale de informații suplimentare din aceeași dată. Comisia 
s-a declarat satisfăcută și a încheiat evaluarea conflictelor de interese potențiale sau reale 
pentru acest comisar desemnat.

În fine, Comisia a examinat răspunsul oferit la 26 septembrie 2019 de comisarul 
desemnat Johannes Hahn la recomandarea din 25 septembrie 2019 a comisiei. Întrucât 
comisarul desemnat a comunicat că este de acord cu recomandarea comisiei, comisia 
s-a declarat satisfăcută și a încheiat evaluarea conflictelor de interese potențiale sau reale 
pentru acest comisar desemnat.

Ca atare, comisia trebuie să comunice comisiilor responsabile de audieri rezultatele 
evaluării conflictului de interese înainte de 27 septembrie, pentru ca audierile să poată 
începe la 30 septembrie, conform planificării. Președintele Parlamentului trebuie 
informat cu privire la deciziile referitoare la comisarii desemnați Rovana Plumb și 
László Trócsányi.

12. Chestiuni diverse

Nu au existat.

13. Reuniuni următoare
 14 octombrie 2019, 15.00 – 18.30 (Bruxelles)

Reuniunea a fost închisă la ora 13.00.
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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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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 
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