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Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 14ης Οκτωβρίου 2019, από τις 15.00 έως τις 18.30

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019, στις 15.07, υπό την προεδρία της Lucy 
Nethsingha (προέδρου).

14 Οκτωβρίου 2019, από τις 15.00 έως τις 16.00

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

Απόφαση: Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται όπως εμφανίζεται στα παρόντα 
πρακτικά.

2. Ανακοινώσεις της προέδρου

Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο κ. Lagodinsky έχει υποβάλει αίτημα για τη βιντεοσκόπηση της 
συνεδρίασης της επιτροπής JURI από τον γερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό WDR.  Οι 
δημοσιογράφοι ζήτησαν να τους επιτραπεί να βιντεοσκοπήσουν ορισμένα αποσπάσματα κατά 
την έναρξη της συνεδρίασης, τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιούνταν σε ένα τμήμα του 
«Europamagazin».  Η πρόεδρος δηλώνει ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίρρηση, θα 
επιτρέψει την κινηματογράφηση για περίπου 5 λεπτά κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Δεν προβάλλονται ενστάσεις και επιτρέπεται στους δημοσιογράφους να βιντεοσκοπήσουν.

Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές στις 26 
Σεπτεμβρίου 2019
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Η πρόεδρος ανακοινώνει τις ακόλουθες αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές:

 να οριστεί ο Gilles Lebreton (ID) συντάκτης γνωμοδότησης προς την επιτροπή BUDG 
σχετικά με την απαλλαγή για το 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο·

 να επιτραπεί στη γραμματεία να συμμετάσχει, ως παρατηρητής, στις συνεδριάσεις που 
διοργανώνονται στο πλαίσιο των διαλόγων με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την 
εφαρμογή του άρθρου 17 της οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά·

 να οριστεί ο Tiemo Wölken (S&D) εκπρόσωπος της επιτροπής JURI στην ομάδα STOA.

3. Ανταλλαγή απόψεων με τον εκτελεστικό διευθυντή του Γραφείου Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Λαμβάνουν τον λόγο: Christian Archambeau (εκτελεστικός διευθυντής της EUIPO), Tiemo 
Wölken (S&D), Marion Walsmann (PPE), Axel Voss (PPE), Lucy Nethsingha (πρόεδρος), 
Axel Voss (PPE).

4. Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις
***I 2018/0114(COD) COM(2018)0241 – C8-0167/2018

• Εξέταση του διορθωτικού

Απόφαση: Η επιτροπή εξετάζει το διορθωτικό και αποφασίζει να μην προβάλει ενστάσεις και 
να το υποβάλει στην ολομέλεια.

5. Εκτελεστικές πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)

Καμία.

* * *

14 Οκτωβρίου 2019, από τις 16.00 έως τις 17.30

Η συνεδρίαση συνεχίζεται κεκλεισμένων των θυρών.

6. Διαφορές στις οποίες εμπλέκεται το Κοινοβούλιο (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Λαμβάνουν τον λόγο: Geoffroy Didier (μόνιμος εισηγητής).

Στην υπόθεση T-576/19, DV at al. v Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Ένσταση ελλείψεως νομιμότητας 
του άρθρου 6 του παραρτήματος X του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης – Πιθανή 
παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα, με 12 ψήφους 
υπέρ, να συστήσει  την παρέμβαση του Κοινοβουλίου στη διαδικασία ενώπιον του Γενικού 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της εγκυρότητας του  άρθρου 6 του παραρτήματος 
X του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 (EΟΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
22ας Οκτωβρίου 2013.
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Λαμβάνουν τον λόγο: Geoffroy Didier (μόνιμος εισηγητής).

Στην υπόθεση C-504/19 Banco de Portugal and Others — Εξυγίανση και εκκαθάριση των 
πιστωτικών ιδρυμάτων - Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου - Αναγνώριση δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προσφυγής-άρθρο 47του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων - Κράτος δικαίου - άρθρο 2 ΣΕΕ - Ασφάλεια δικαίου - 
Ενδεχόμενη υποβολή παρατηρήσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η επιτροπή αποφασίζει 
ομόφωνα, με 12 ψήφους υπέρ, να συστήσει την υποβολή παρατηρήσεων από το Κοινοβούλιο 
στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της 
εγκυρότητας της σχετικής διάταξης της οδηγίας 2001/24/ΕΚ. 

Λαμβάνουν τον λόγο: Geoffroy Didier (μόνιμος εισηγητής).

Στην υπόθεση C-570/19 Irish Ferries - Προκαταρκτική παραπομπή - Ερμηνεία και εγκυρότητα 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 - Ενδεχόμενη υποβολή παρατηρήσεων από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα, με 12 ψήφους υπέρ, να συστήσει 
την υποβολή παρατηρήσεων από το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον του 
Δικαστηρίου υπέρ της εγκυρότητας του κανονισμού 1177/2010.

7. Έλεγχος της εντολής και διάρκεια της εντολής (άρθρα 3 και 4)

Ουδέν.

8. Εξέταση δυνητικής ή πραγματικής σύγκρουσης συμφερόντων των ορισθέντων 
Επιτρόπων (προς επιβεβαίωση)

Αναβάλλεται.

* * *

14 Οκτωβρίου 2019, από τις 17.30 έως τις 18.30

Κεκλεισμένων των θυρών

9. Συνεδρίαση των συντονιστών

Ακυρώνεται.

10. Διάφορα

Ουδέν.

11. Προσεχείς συνεδριάσεις
 6 Νοεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 18.30 

(Βρυξέλλες)
 7 Νοεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30 (Βρυξέλλες)

Η συνεδρίαση λήγει στις 16.13.
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