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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 14 października 2019 r. w godz. 15.00–18.30

BRUKSELA

Lucy Nethsingha (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w poniedziałek 14 października 
2019 r. o godz. 15.07.

14 października 2019 r. w godz. 15.00–16.00

1. Przyjęcie porządku dziennego

Decyzja: Projekt porządku dziennego został przyjęty w formie przedstawionej w 
poniższym protokole.

2. Komunikaty przewodniczącej

Przewodnicząca poinformowała, że S. Lagodinsky złożył wniosek o filmowanie posiedzenia 
komisji JURI przez ekipę niemieckiej publicznej stacji telewizyjnej WDR. Dziennikarze 
zwrócili się o wyrażenie zgody na nagranie krótkiego materiału filmowego na początku 
posiedzenia w celu wykorzystania go następnie w jednym z odcinków programu 
„Europamagazin”.  Przewodnicząca stwierdziła, że w przypadku braku sprzeciwu zezwoli na 
filmowanie przez około 5 minut na początku posiedzenia.

Nie zgłoszono sprzeciwu i dziennikarzom pozwolono filmować.

Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów z 26 września 2019 r.
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Przewodnicząca poinformowała o następujących decyzjach podjętych przez koordynatorów:

 powołanie Gilles’a Lebretona (ID) na sprawozdawcę komisji opiniodawczej do 
sprawozdania komisji BUDG w sprawie absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – 
Trybunał Sprawiedliwości;

 zapewnienie uczestniczenia Sekretariatu w charakterze obserwatora w posiedzeniach 
organizowanych w ramach dialogów zainteresowanych dotyczących stosowania art. 17 
dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym;

powołanie Tiemo Wölkena (S&D) na przedstawiciela komisji JURI w Zespole Ekspertów 
STOA.

3. Wymiana poglądów z dyrektorem wykonawczym EFSA

Głos zabrali: Christian Archambeau (dyrektor wykonawczy EFSA), Tiemo Wölken (S&D), 
Marion Walsmann (PPE), Axel Voss (PPE), Lucy Nethsingha (przewodnicząca), Axel Voss 
(PPE).

4. Transgraniczne przekształcenia, łączenia i podziały
***I 2018/0114(COD) COM(2018)0241 – C8-0167/2018

• Rozpatrzenie sprostowania

Decyzja: Komisja przeanalizowała sprostowanie, postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń i 
przedłożyć sprostowanie na posiedzeniu plenarnym.

5. Akty i środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)

Brak.

* * *

14 października 2019 r. w godz. 16.00–17.30

Posiedzenie kontynuowano przy drzwiach zamkniętych.

6. Spory z udziałem Parlamentu (art. 149 Regulaminu)

Głos zabrał: Geoffroy Didier (stały sprawozdawca)

W sprawie T-576/19, DV i inni przeciwko Komisji Europejskiej – zarzut niezgodności z 
prawem art. 6 załącznika X do regulaminu pracowniczego – możliwa interwencja Parlamentu 
Europejskiego: komisja postanowiła jednogłośnie, 12 głosami za, zalecić, by Parlament podjął 
działania w postępowaniu toczącym się przed Sądem Unii Europejskiej w celu obrony ważności 
art. 6 załącznika X do regulaminu pracowniczego, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r.

Głos zabrał: Geoffroy Didier (stały sprawozdawca)
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W sprawie C-504/19 Banco de Portugal i in. – reorganizacja i likwidacja instytucji kredytowych 
– dyrektywa 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady – ważność – prawo do skutecznego 
środka prawnego – art. 47 Karty praw podstawowych – zasada państwa prawa – art. 2 TUE – 
zasada pewności prawa – możliwe przedstawienie uwag przez Parlament Europejski: komisja 
postanowiła jednomyślnie, 12 głosami za, zalecić Parlamentowi przedstawienie uwag w 
postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości w obronie ważności odpowiedniego 
przepisu dyrektywy 2001/24/WE. 

Głos zabrał: Geoffroy Didier (stały sprawozdawca)

W sprawie C-570/19 Irish Ferries – wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – 
wykładnia i ważność rozporządzenia (UE) nr 1177/2010 – możliwe przedstawienie uwag przez 
Parlament Europejski: komisja postanowiła jednogłośnie, 12 głosami za, zalecić Parlamentowi 
przedstawienie uwag w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości w obronie ważności 
rozporządzenia 1177/2010.

7. Weryfikacja mandatów i okres wykonywania mandatu (art. 3 i 4 Regulaminu)

Brak.

8. Analiza potencjalnego lub faktycznego konfliktu interesów kandydata na komisarza 
(do potwierdzenia)

Przełożono.

* * *

14 października 2019 r. w godz. 17.30–18.30

Przy drzwiach zamkniętych

9. Posiedzenie koordynatorów

Punkt skreślony.

10. Sprawy różne

Brak.

11. Następne posiedzenia
 6 listopada 2019 r. w godz. 9.00–12.30 i 14.30–18.30 (Bruksela)
 7 listopada 2019 r. w godz. 9.00–12.30 (Bruksela)

Posiedzenie zakończyło się o godz. 16.13.
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