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Europaparlamentet
2019–2024

Utskottet för rättsliga frågor

JURI_PV(2019)0925_1

PROTOKOLL
från sammanträdet den 25 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

samt den 26 september 2019 kl. 9.00–12.30
BRYSSEL

Sammanträdet öppnades onsdagen den 25 september 2019 kl. 09.10 med utskottets ordförande, 
Lucy Nethsingha, som ordförande.

1. Godkännande av föredragningslistan
JURI_OJ (2019)0925_1

Föredragningslistan godkändes i den form som framgår av detta protokoll.

2. A) Meddelanden från ordföranden

Inga ärenden förelåg under denna punkt.

Inom stängda dörrar 

3. Granskning av potentiella eller faktiska intressekonflikter hos de nominerade 
kommissionsledamöterna 

Beslut: 
Utskottet hade fortsatt sin granskning av de nominerade kommissionsledamöternas 
potentiella eller faktiska intressekonflikter i enlighet med artikel 2 i bilaga VII till 
arbetsordningen. 

Vad gäller granskningen av potentiella eller faktiska intressekonflikter bland de 
nominerade kommissionsledamöterna 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 och Jutta Urpilainen beslutade utskottet att 
granskningen gett tillfredsställande resultat och avslutade den.
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I enlighet med artikel 2.3b i bilaga VII beaktade och analyserade utskottet sedan de svar 
som nedanstående nominerade kommissionsledamöter ingivit den 24 september 2019 
till följd av utskottets begäran om kompletterande uppgifter av den 20 september 2019: 
Josep Borrell Fontelles, Věra Jourová, Elisa Ferreira, Stella Kyriakides, Didier 
Reynders, Sylvie Goulard, Virginijus Sinkevičius, Janusz Wojciechowski, Rovana 
Plumb och Johannes Hahn. Utskottet beslutade att resultaten var tillfredsställande och 
avslutade granskningen av följande nominerade kommissionsledamöters potentiella 
eller faktiska intressekonflikter: Josep Borrell Fontelles, Věra Jourová, Elisa Ferreira, 
Stella Kyriakides, Didier Reynders, Sylvie Goulard och Virginijus Sinkevičius. 

Vad gäller den nominerade kommissionsledamoten Janusz Wojciechowski beslutade 
utskottet att begära in ytterligare ett skriftligt klargörande utöver det skriftliga 
klargörande som han redan ingivit till utskottet den 24 september 2019. 

Utskottet beslutade att bjuda in de nominerade kommissionsledamöterna Rovana Plumb 
och László Trócsányi till en diskussion med utskottet den 26 september 2019. 

Utskottet beslutade i enlighet med artikel 2.3c med röstfördelningen 12-9-1 att i syfte 
att lösa intressekonflikten utarbeta en rekommendation om att den nominerade 
kommissionsledamoten Johannes Hahn skulle avstå från vissa ekonomiska intressen.

Sammanträdet ajournerades kl. 11.58.

* * *

25 september 2019 kl. 14.30–15.30

Sammanträdets eftermiddagsdel öppnades kl. 14.32.

4. Subsidiaritet (artikel 43) 

Ordföranden meddelade att följande motiverade yttranden hade mottagits från 
nationella parlament:

• Motiverat yttrande från den irländska deputeradekammaren över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet 
mellan EU-informationssystem (polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och 
migration) och om ändring av [förordning (EU) 2018/XX [Eurodacförordningen],] 
förordning (EU) 2018/XX [Ecris-TCN-förordningen] och förordning (EU) 2018/XX 
[förordningen om eu-LISA]

• Motiverat yttrande från den irländska senaten över förslaget till Europaparlamentets 
och rådets förordning om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av 
det transeuropeiska transportnätet

Följande yttrade sig: Axel Voss (PPE).

*** Omröstning ***
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5. Framställning nr 0660/2018, ingiven av J.C.M., spansk medborgare, för FADES 
(den spanska sammanslutningen av värdfamiljer), om underåriga under 
förmyndarskap

   IMCO/9/01350
Föredragande: Lucy Nethsingha (Renew Europe)

Beslut: Förslaget till yttrande antogs enhälligt med 20 röster för. 

Följande yttrade sig: Jorge Buxadé Villalba (ECR).

Inom stängda dörrar 

6. Prövning av behörighet och mandatets varaktighet (artiklarna 3 och 4)

Inga ärenden förelåg under denna punkt.

7. Tvister som berör parlamentet (artikel 149)

Följande yttrade sig: Geoffroy Didier (föredragande), Stéphane Séjourné (Renew 
Europe), Lara Wolters (S&D).

Vad gäller mål T-481/19 Portigon AG mot SRB – Talan om ogiltigförklaring – 
Återhämtning och resolution av bank – Bidrag som banker ska betala till gemensamma 
resolutionsnämnden (SRB) – Gemensamma resolutionsnämndens beslut 
SRB/ES/SRF/2019/10 – Förordning (EU) nr 806/2014 – Direktiv 2014/59/EU – 
Invändning om rättsstridighet – Eventuellt ingripande av Europaparlamentet, beslutade 
utskottet med 17 röster för, 0 röster emot och 3 nedlagda röster att intervenera vid 
förstainstansrätten i syfte att försvara de angripna rättsakternas giltighet.

Vad gäller mål T-466/19 Société générale m.fl. mot SRB – Talan om ogiltigförklaring – 
Återhämtning och resolution av bank – Bidrag som banker ska betala till gemensamma 
resolutionsnämnden (SRB) – Gemensamma resolutionsnämndens beslut 
SRB/ES/SRF/2019/10 – Förordning (EU) nr 806/2014 – Invändning om rättsstridighet 
– Eventuellt ingripande av Europaparlamentet, beslutade utskottet med 18 röster för, 
0 röster emot och 1 nedlagd röst att intervenera vid förstainstansrätten i syfte att försvara 
den angripna förordningens giltighet.

Vad gäller mål T-467/19 BNP Paribas m.fl. mot SRB – Talan om ogiltigförklaring – 
Återhämtning och resolution av bank – Bidrag som banker ska betala till gemensamma 
resolutionsnämnden (SRB) – Gemensamma resolutionsnämndens beslut 
SRB/ES/SRF/2019/10 – Förordning (EU) nr 806/2014 – Invändning om rättsstridighet 
– Eventuellt ingripande av Europaparlamentet, beslutade utskottet med 18 röster för, 
0 röster emot och 1 nedlagd röst att intervenera vid förstainstansrätten i syfte att försvara 
den angripna förordningens giltighet.

Vad gäller mål T-468/19 Conféderation Nationale du Crédit Mutuel m.fl. mot SRB – 
Talan om ogiltigförklaring – Återhämtning och resolution av bank – Bidrag som banker 
ska betala till gemensamma resolutionsnämnden (SRB) – Gemensamma 
resolutionsnämndens beslut SRB/ES/SRF/2019/10 – Förordning (EU) nr 806/2014 – 
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Invändning om rättsstridighet – Eventuellt ingripande av Europaparlamentet, beslutade 
utskottet med 18 röster för, 0 röster emot och 1 nedlagd röst att intervenera vid 
förstainstansrätten i syfte att försvara den angripna förordningens giltighet.

Vad gäller mål T-488/19 Crédit Agricole m.fl. mot SRB – Talan om ogiltigförklaring – 
Återhämtning och resolution av bank – Bidrag som banker ska betala till gemensamma 
resolutionsnämnden (SRB) – Gemensamma resolutionsnämndens beslut 
SRB/ES/SRF/2019/10 – Förordning (EU) nr 806/2014 – Invändning om rättsstridighet 
– Eventuellt ingripande av Europaparlamentet, beslutade utskottet med 18 röster för, 
0 röster emot och 1 nedlagd röst att intervenera vid förstainstansrätten i syfte att försvara 
den angripna förordningens giltighet.

Vad gäller mål T-489/19 BPCE m.fl. mot SRB – Talan om ogiltigförklaring – 
Återhämtning och resolution av bank – Bidrag som banker ska betala till gemensamma 
resolutionsnämnden (SRB) – Gemensamma resolutionsnämndens beslut 
SRB/ES/SRF/2019/10 – Förordning (EU) nr 806/2014 – Invändning om rättsstridighet 
– Eventuellt ingripande av Europaparlamentet, beslutade utskottet med 18 röster för, 
0 röster emot och 1 nedlagd röst att intervenera vid förstainstansrätten i syfte att försvara 
den angripna förordningens giltighet.

Vad gäller mål T-511/19, Staciwa mot kommissionen – Invändning om rättsstridighet 
avseende artikel 12.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Eventuellt ingripande av 
Europaparlamentet, beslutade utskottet med 18 röster för, 0 röster emot och 2 nedlagda 
röster att intervenera vid förstainstansrätten i syfte att försvara den ovannämnda 
bestämmelsens giltighet.

Vad gäller mål C-481/19 Consob – Marknadsmissbruk – Skyldighet att samarbeta med 
utredande myndighet – Rätt till försvar – Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/6/EG – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 – Giltighet – 
Eventuellt ingivande av synpunkter från Europaparlamentet, beslutade utskottet med 
17 röster för, 0 röster emot och 3 nedlagda röster att inge synpunkter i förfarandet vid 
domstolen, i enlighet med rekommendationen.

Vad gäller mål Europeiska arbetsmyndigheten – Beslutsrätt i fråga om sätets belägenhet 
– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149 – Medlemsstaternas 
regeringsföreträdares beslut (EU) 2019/1199 – Eventuellt ingripande av 
Europaparlamentet, beslutade utskottet med 18 röster för, 2 röster emot och 1 nedlagd 
röst att väcka talan mot ovannämnda beslut.

*** Omröstningen avslutades. ***

Sammanträdet ajournerades kl. 15.05.

25 september 2019 kl. 15.30–16.30

Sammanträdet fortsatte kl. 15.35 inom stängda dörrar.
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Inom stängda dörrar 

8. Begäran om upphävande av José Manuel Fernandes parlamentariska immunitet
JURI/9/00522

2019/2005(IMM)

Föredragande:
Ibán García Del Blanco (S&D)

Ansvarigt utskott:
JURI
 Utfrågning
 Diskussion

Beslut: Det genomfördes en utfrågning av José Manuel Fernandes (PPE), följt av en 
diskussion.

25 september 2019 kl. 16.30–17.00

Sammanträdet fortsatte kl. 16.22 med öppna dörrar.

9. Kommissionens presentation av nya prioriteringar för immaterialrättspolitiken

Diskussion

Följande yttrade sig: Pierre Delsaux (kommissionen), Patrick Breyer (Verts/ALE), Axel 
Voss (PPE), Tiemo Wölken (S&D), Raffaele Stancanelli (ECR), Ibán García Del 
Blanco (S&D), Lucy Nethsingha (ordförande).

Sammanträdet ajournerades till nästa dag kl. 17.00.

* * *

26 september 2019 kl. 9.00–10.00

Inom stängda dörrar 

10. Samordnarnas sammanträde

Sammanträdet öppnades inom stängda dörrar torsdagen den 26 september 2019 kl. 10.08 
med utskottets ordförande, Lucy Nethsingha, som ordförande.
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26 september 2019 kl. 10.00–13.00

Inom stängda dörrar 

2.   B) Information från ordföranden om samordnarnas beslut

Inga ärenden förelåg under denna punkt.

11. Granskning av potentiella eller faktiska intressekonflikter hos de nominerade 
kommissionsledamöterna 

Beslut: 

Utskottet hade fortsatt sin granskning av de nominerade kommissionsledamöternas 
potentiella eller faktiska intressekonflikter i enlighet med artikel 2 i bilaga VII till 
arbetsordningen.

Utskottet höll i enlighet med artikel 2.3b i bilaga VII först en diskussion med den 
nominerade kommissionsledamoten Rovana Plumb och sedan med den nominerade 
kommissionsledamoten László Trócsányi. Båda diskussionerna följdes av en 
omfattande debatt.

Utskottet fattade i enlighet med artikel 2.3c i bilaga VII följande beslut avseende den 
nominerade kommissionsledamoten Rovana Plumb:

Utskottet beslutade med röstfördelningen 15-6-2 att det förelåg en intressekonflikt. 
Utskottet förkastade sedan med röstfördelningen 8-12-2 möjligheten att i syfte att lösa 
intressekonflikten utarbeta en rekommendation antingen om att den nominerade 
kommissionsledamoten skulle avstå från det ekonomiska intresset i fråga eller om att 
den nominerade kommissionsledamotens ansvarsområde skulle ändras. Sedan beslutade 
utskottet med röstfördelningen 20-0-2 att kommissionens tillträdande ordförande skulle 
informeras om att det för närvarande förelåg en intressekonflikt och att den nominerade 
personen tills dess att intressekonflikten upphört inte kunde fullgöra uppdraget som 
kommissionsledamot för det föreslagna ansvarsområdet samt att denna situation 
behövde åtgärdas, dock utan att föreslå någon möjlig lösning för den tillträdande 
ordföranden.

Utskottet fattade i enlighet med artikel 2.3c i bilaga VII följande beslut avseende den 
nominerade kommissionsledamoten László Trócsányi:

Utskottet beslutade med röstfördelningen 11-9-2 att det förelåg en intressekonflikt. 
Utskottet förkastade sedan med röstfördelningen 5-16-1 möjligheten att i syfte att lösa 
intressekonflikten utarbeta en rekommendation om att ansvarsområdet skulle ändras. 
Sedan beslutade utskottet med röstfördelningen 17-2-2 att kommissionens tillträdande 
ordförande skulle informeras om att det för närvarande förelåg en intressekonflikt och 
att den nominerade personen tills dess att intressekonflikten upphört inte kunde fullgöra 
uppdraget som kommissionsledamot för det föreslagna ansvarsområdet samt att denna 
situation behövde åtgärdas, dock utan att föreslå någon möjlig lösning för den 
tillträdande ordföranden.
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I enlighet med artikel 2.3b i bilaga VII beaktade och analyserade utskottet sedan det 
svar som den nominerade kommissionsledamoten Janusz Wojciechowski ingivit samma 
dag till följd av utskottets begäran av den 25 september 2019 om kompletterande 
uppgifter. Utskottet beslutade att resultaten var tillfredsställande och avslutade 
granskningen av den aktuella nominerade kommissionsledamotens potentiella eller 
faktiska intressekonflikter.

Slutligen behandlade utskottet det svar som den nominerade kommissionsledamoten 
Johannes Hahn ingivit den 26 september 2019 angående utskottets rekommendation av 
den 25 september 2019. Eftersom den nominerade kommissionsledamoten uppgav att 
han avsåg att följa utskottets rekommendation beslutade utskottet att resultaten var 
tillfredsställande och avslutade granskningen av den aktuella nominerade 
kommissionsledamotens potentiella eller faktiska intressekonflikter.

På denna grund skulle utskottet senast den 27 september underrätta de utskott som 
ansvarade för de olika utfrågningarna om resultaten av granskningarna av 
intressekonflikter, så att utfrågningarna skulle kunna påbörjas den 30 september som 
planerat. Europaparlamentets talman skulle underrättas om besluten rörande de 
nominerade kommissionsledamöterna Rovana Plumb och László Trócsányi.

12. Övriga frågor

Inga ärenden förelåg under denna punkt.

13. Kommande sammanträden
 14 oktober 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

Sammanträdet avslutades kl. 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 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
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