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EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre právne veci

JURI_PV(2012)0125_1

ZÁPISNICA
zo schôdze, ktorá sa konala v dňoch 25. januára 2012 od 9.00 do 12.30 h

a od 15.00 do 18.30 h
a 26. januára 2012 od 9.00 do 12.30 h

v BRUSELI

Schôdza sa začala v stredu 25. januára 2012 o 09.08 h. Predsedal jej Luigi Berlinguer 
(najstarší poslanec).

Výbor pristúpil k voľbe svojho predsedníctva podľa článku 191 rokovacieho poriadku.

1. Voľba predsedu

Tadeusz Zwiefka navrhol do funkcie predsedu Klausa-Heinera Lehneho. Klaus-Heiner 
Lehne nomináciu akceptoval a uviedol, že predložil vyhlásenie o finančných 
záujmoch. Klaus-Heiner Lehne bol zvolený aklamáciou.

Klaus-Heiner Lehne (predseda) prevzal vedenie schôdze o 9.10h.

2. Voľba prvého podpredsedu

Bernhard Rapkay navrhol do funkcie prvého podpredsedu Luigiho Berlinguera. Luigi 
Berlinguer nomináciu akceptoval a uviedol, že predložil vyhlásenie o finančných 
záujmoch. Luigi Berlinguer bol zvolený aklamáciou.

3. Voľba druhého podpredsedu

Tadeusz Zwiefka navrhol do funkcie druhého podpredsedu Raffaela Baldassarra. 
Raffaele Baldassarre nomináciu akceptoval a uviedol, že predložil vyhlásenie o 
finančných záujmoch. Raffaele Baldassarre bol zvolený aklamáciou.
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4. Voľba tretieho podpredsedu

Bernhard Rapkay navrhol do funkcie tretieho podpredsedu Evelyn Regnerovú. Evelyn 
Regner nomináciu akceptovala a uviedla, že predložila vyhlásenie o finančných 
záujmoch. Evelyn Regner bola zvolená aklamáciou.

5. Voľba štvrtého podpredsedu

Tadeusz Zwiefka navrhol do funkcie štvrtého podpredsedu Sebastiana Valentina 
Bodua. Sebastian Valentin Bodu nomináciu akceptoval a uviedol, že predložil 
vyhlásenie o finančných záujmoch. Sebastian Valentin Bodu bol zvolený aklamáciou.

6. Prijatie programu schôdze JURI_OJ (2012)0125v01-00

Body 20, 24, 25, 26, 28 a 30 návrhu programu schôdze boli odložené. 

Návrh programu schôdze bol prijatý.

7. Oznámenia predsedajúceho

Predsedajúci oznámil, že koordinátori budú mať príležitosť stretnúť sa s dánskym 
ministrom spravodlivosti Mortenom Bødskovom o 12.30 h.

8. Schválenie zápisníc

Zápisnica zo schôdze z 19. – 20. decembra 2011 bola schválená.

9. Povolené spôsoby použitia osirotených diel

JURI/7/06115
***I 2011/0136(COD) COM(2011)0289 – C7-0138/2011

Vystúpili títo rečníci: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Rainer Wieland, 
Alexandra Thein, Christian Engström, Elaine Miller (Komisia) a Marco Giorello 
(Komisia). Bolo rozhodnuté, že hlasovanie sa uskutoční 1. marca 2012.

10. Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach

JURI/7/07816
***I 2011/0361(COD) COM(2011)0747 – C7-0420/2011

Vystúpili títo rečníci: Eva Lichtenberger, Cecilia Wikström, Sebastian Valentin Bodu, 
Antonio Masip Hidalgo a Klaus-Heiner Lehne.

11. Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a podmienky zamestnávania 
ostatných zamestnancov Únie

JURI/7/08217
***I 2011/0455(COD) COM(2011)0890 – C7-0507/2011
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Vystúpili títo rečníci: Dagmar Roth-Behrendt, Raffaele Baldassarre, Eva 
Lichtenberger, Alexandra Thein, Giuseppe Gargani, Antonio Masip Hidalgo, Christian 
Levasseur (Komisia), Klaus-Heiner Lehne.

Raffaele Baldassarre predsedal schôdzi od 11.34 do 11.38 h.

12. 18. správa o lepšej tvorbe právnych predpisov – uplatňovanie zásad subsidiarity 
a proporcionality (2010)

JURI/7/07630
2011/2276(INI) COM(2011)0344+ COM(2011)0803

Vystúpili títo rečníci: Sajjad Karim, Evelyn Regner, Kurt Lechner, Angelika Niebler 
Jonathan Stoodley (Komisia).

13. Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov

JURI/7/06074
***I 2011/0129(COD) COM(2011)0275 – C7-0127/2011

Vystúpili títo rečníci: Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy, Cecilia 
Wikström, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (spoluspravodajkyňa LIBE), Antonyia 
Parvanova (spoluspravodajkyňa FEMM), Eva Lichtenberger.

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov bol stanovený na 7. 
marca 2012.

Schôdza bola prerušená o 12.31 h a pokračovala o 14.42 h.

14. Výmena názorov s dánskym ministrom spravodlivosti Mortenom Bødskovom 
o prioritách dánskeho predsedníctva

Klaus-Heiner Lehne privítal Mortena Bødskova, dánskeho ministra spravodlivosti.

Vystúpili títo rečníci: Morten Bødskov, Klaus-Heiner Lehne, Tadeusz Zwiefka, Kurt 
Lechner, Evelyn Regner.

15. Výmena názorov s dánskym ministrom pre podnikanie a rast Olem Sohnom 
o prioritách dánskeho predsedníctva

Klaus-Heiner Lehne privítal Oleho Sohna, dánskeho ministra pre podnikanie a rast.

Vystúpili títo rečníci: Ole Sohn, Antonio Masip Hidalgo, Klaus-Heiner Lehne.

Schôdza bola prerušená o 15.47 h a pokračovala o 15.54 h za zatvorenými dverami.

16. Spory týkajúce sa Parlamentu (článok 128)

Vystúpili títo rečníci: Eva Lichtenberger.

Výbor jednohlasne rozhodol odporučiť predsedovi, že Parlament by mal napadnúť 
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rozhodnutie Rady 2012/19/EÚ zo 16. decembra 2011 o schválení Vyhlásenia o 
udelení rybolovných možností vo vodách EÚ rybárskym plavidlám, ktoré sa plavia 
pod vlajkou Venezuelskej bolívarovskej republiky vo výhradnej hospodárskej zóne pri 
pobreží Francúzskej Guyany, v mene Európskej únie na Súdnom dvore z dôvodu 
použitia nesprávneho právneho základu a postupu pri prijímaní tohto rozhodnutia.

17. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca (článok 3)

Výbor preskúmal osvedčenia o zvolení za poslancov týchto 18 nových 
poslancov:
Bulharsko: Svetoslav Hristov Malinov, s účinnosťou od 1. decembra 2011;
Španielsko: Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Eva 
Ortiz Vilella a Salvador Sedó i Alabart, s účinnosťou od 1. decembra 2011;
Francúzsko: Yves Cochet a Jean Roatta, s účinnosťou od 7. decembra 2011;
Taliansko: Gino Trematerra, s účinnosťou od 1. decembra 2011;
Litva: Kārlis Šadurskis, s účinnosťou od 1. decembra 2011;
Malta: Joseph Cuschieri, s účinnosťou od 1. decembra 2011;
Rakúsko: Ewald Stadler, s účinnosťou 7. decembra 2011, a Josef Weidenholzer, s 
účinnosťou od 1. decembra 2011;
Poľsko: Arkadiusz Tomasz Bratkowski, s účinnosťou od 7. decembra 2011;
Slovinsko: Zofija Mazej Kukovič, s účinnosťou od 8. decembra 2011;
Švédsko: Amelia Andersdotter a Jens Nilsson, s účinnosťou od 1. decembra 2011;
Spojené kráľovstvo: Anthea Mcintyre, s účinnosťou od 1. decembra 2011.

Holandsko: Daniël van der Stoep, s účinnosťou od 15. decembra 2011.

Preskúmané boli aj osvedčenia o zvolení týchto poslancov:
Ana Miranda (nahrádza Oriola Junquerasa Viesa), s účinnosťou od 1. januára 2012,
Younous Omarjee (nahrádza Elie Hoarauovú), s účinnosťou od 4. januára 2012,
María Auxiliadora Correa Zamora (nahrádza Josého Manuela Garcíu-Margalla y 
Marfila), s účinnosťou od 13. januára 2012,
Juan Andrés Naranjo Escobar (nahrádza Íñiga Méndeza de Viga), s účinnosťou od 13. 
januára 2012,
Inês Zuber (nahrádza Ildu Figueiredovú), s účinnosťou od 18. januára 2012.

Výbor preskúmal nasledovné demisie:
Kurt Lechner, s účinnosťou od 17. marca 2012,
Diana Wallis, s účinnosťou od 1. februára 2012,
Proinsias De Rossa, s účinnosťou od 1. februára 2012.

18. Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity pána Dimitara Stoyanova

JURI/7/07890
2011/2304(IMM)

Dimitar Stoyanov uviedol, že žalobca stiahol žalobu. Preto napíše predsedovi 
Parlamentu, že sťahuje žiadosť o ochranu imunity. 

19. Žiadosť o zbavenie Krisztiny Morvaiovej poslaneckej imunity

JURI/7/04663
2010/2285(IMM)
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Vystúpili títo rečníci: Eva Lichtenberger, Klaus-Heiner Lehne.

Výbor rozhodol, aby sa odporučilo zbaviť Krisztinu Morvaiovú imunity, pričom osem 
poslancov hlasovalo za a jeden proti. Pani Lichtenberger bola poverená úlohou 
vypracovať správu, o ktorej sa bude hlasovať na schôdzi 1. marca 2012.

Schôdza bola prerušená 25. januára 2012 o 16.10 h a pokračovala 26. januára 2012 o 9.10 za 
zatvorenými dverami.

20. Rôzne otázky

Predsedajúci privítal Dianu Wallisovú a zaželal jej všetko najlepšie po tom, ako sa 
vzdala mandátu.

Výbor rozhodol odporučiť predsedovi, aby Parlament spolu s Komisiou prijali právne 
kroky proti Rade s cieľom dosiahnuť zrušenie rozhodnutia 2011/708/EÚ Rady a 
zástupcov vlád členských štátov Európskej únie o podpise a predbežnom vykonávaní 
Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, 
Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane a ďalšími stranami.

21. Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Luigiho de Magistrisa

JURI/7/05724
2011/2064(IMM)

Výbor vypočul Luigiho de Magistrisa v súlade s článkom 7 ods. 3 rokovacieho 
poriadku.

Vystúpili títo rečníci: Bernhard Rapkay, Klaus-Heiner Lehne, Francesco Enrico 
Speroni, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Eva Lichtenberger, Alexandra 
Thein.

Výbor sa zhodol na tom, že spravodajca by mal zohľadniť štyri spisy so zreteľom na 
zásady, ktoré vyplynuli z rozpravy a vypracovať štyri samostatné správy, o ktorých sa 
bude hlasovať na nasledujúcej schôdzi výboru.

Schôdza bola prerušená o 10.20 h a pokračovala o 10.23, pričom bola verejná.

22. Zmena a doplnenie smerníc 89/666/EHS, 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokiaľ ide o 
prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností

JURI/7/05464
***I 2011/0038(COD) COM(2011)0079 – C7-0059/2011

Kurt Lechner vystúpil v súvislosti s ustanoveniami o delegovaných aktoch v návrhu. 
Termín v súvislosti s týmito aktmi sa zmenil na 3+3 mesiace (namiesto 2+2 mesiace) 
v súlade so spoločnou dohodou vzhľadom na skutočnosť, že poplatky upravené v 
článku 3 ods. 4 písm. d) majú pre občanov zásadný význam.

Boli prijaté tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: kompromisné pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
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22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61; pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy 6, 7, 8 (len jazyková úprava), 14 (len jazyková úprava), 15, 18 (len 
prvá časť), 20 (s ústnym návrhom), 21 (len prvá časť), 25 (len jazyková úprava), 31 (s 
ústnym návrhom). Všetky ostatné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prepadli, boli 
zamietnuté alebo boli stiahnuté.

Výbor jednohlasne (23 hlasmi za) prijal pozmenený a doplnený návrh Komisie a 
návrh legislatívneho uznesenia.

23. Presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

JURI/7/06139
***I 2011/0137(COD) COM(2011)0285 – C7-0139/2011

Boli prijaté tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33. Všetky ostatné 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prepadli, boli zamietnuté alebo boli stiahnuté.

Výbor prijal návrh stanoviska 20 hlasmi za, 2 poslanci boli proti a jeden sa zdržal 
hlasovania.

24. Konkurencieschopný digitálny jednotný trh – elektronická verejná správa ako 
vedúca sila

JURI/7/06782
2011/2178(INI) COM(2010)0743

Neboli predložené žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Výbor jednohlasne (23 hlasmi za) prijal návrh stanoviska.

25. Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (CCCTB)

JURI/7/08620
* 2011/0058(CNS) COM(2011)0121 – C7-0092/2011

Výbor prijal návrh stanoviska k právnemu základu, pričom 22 poslanci hlasovali za 
a jeden sa zdržal hlasovania.

26. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z  18. júna 2009 o 
prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 
251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s 
kontrolou – Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou –
štvrtá časť 

Výbor jednohlasne (23 hlasmi za) prijal návrh správy.

27. Oznámenia predsedajúceho

Predsedajúci oznámil výsledok schôdze koordinátorov, ktorá sa uskutočnila večer 
predchádzajúceho dňa.
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Výbor vymenoval týchto stálych spravodajcov:

Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca Klaus-Heiner Lehne

Korigendá Klaus-Heiner Lehne

Pozorovateľ v Európskej sieti súdnych rád Luigi Berlinguer

Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti  Eva Lichtenberger

Pozorovateľ EP v Haagskej konferencii 
medzinárodného práva súkromného 

Alexandra Thein

Zástupca v transatlantickom dialógu zákonodarcov Marielle Gallo

Kontaktná osoba pre práva dieťaťa Eva Lichtenberger

Za spravodajcov pre imunity boli vymenovaní títo poslanci: Tadeusz Zwiefka, 
Bernhard Rapkay,  Cecilia Wikström, Eva Lichtenberger, Francesco Speroni, Dimitar 
Stoyanov.

Boli vymenovaní títo spravodajcovia:

Návrh rozhodnutia rady o vyjadrení súhlasu členských 
štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Maroka k 
Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych 
aspektoch medzinárodných únosov detí

Eva Lichtenberger

Návrh rozhodnutia rady o vyjadrení súhlasu členských 
štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Singapuru k 
Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych 
aspektoch medzinárodných únosov detí

Eva Lichtenberger

Návrh rozhodnutia rady o vyjadrení súhlasu členských 
štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Ruskej 
federácie k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o 
občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

Eva Lichtenberger

Návrh rozhodnutia rady o vyjadrení súhlasu členských 
štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Albánska k 
Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych 
aspektoch medzinárodných únosov detí

Eva Lichtenberger

Návrh rozhodnutia rady o vyjadrení súhlasu členských 
štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Andorry k 
Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych 
aspektoch medzinárodných únosov detí

Eva Lichtenberger

Návrh rozhodnutia rady o vyjadrení súhlasu členských 
štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Seychelskej 
republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o 
občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

Eva Lichtenberger

Návrh rozhodnutia rady o vyjadrení súhlasu členských 
štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Gabonu k 

Eva Lichtenberger
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Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych 
aspektoch medzinárodných únosov detí
Návrh rozhodnutia rady o vyjadrení súhlasu členských 
štátov v záujme Európskej únie s pristúpením Arménska k 
Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych 
aspektoch medzinárodných únosov detí

Eva Lichtenberger

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým 
sa ustanovuje program Práva a občianstvo na obdobie 
rokov 2014 –2020

bez stanoviska

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o 
európskych fondoch sociálneho podnikania

Dimitar Stoyanov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o 
európskych fondoch rizikového kapitálu

Dimitar Stoyanov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o 
podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu (EPFRV)

bez stanoviska

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rady o 
vykonávaní právnych predpisov o jednotnom nebi: čas 
konať

bez stanoviska

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k štatútu Súdneho dvora Alexandra Thein
Návrh nariadenia o zastupujúcich sudcoch pre Súd pre 
verejnú službu 

Alexandra Thein

Imunita pána Vadima Tudora Cecilia Wikström
Rím II Cecilia Wikström

Zmena a doplnenie smernice 2006/43/ES o štatutárnom 
audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných 
účtovných závierok

Sajjad Karim

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho 
auditu subjektov verejného záujmu

Sajjad Karim

Výbor sa rozhodol vypracovať iniciatívnu legislatívnu správu o smernici o práve 
ďalšieho predaja (2001/84/ES)

Výbor sa rozhodol usporiadať vypočutie o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení 
v občianskych veciach

Výbor schválil návrhy tematického oddelenia pre použitie rozpočtu na expertízy na 
rok 2012.

Výbor potvrdil prijatie prehľadu štúdií tematického oddelenia na rok 2011.

Výbor schválil program vypočutí na rok 2012.

Výbor súhlasil s tým, aby bola konferencia o autorských právach odložená na neskôr, 
a rozhodol sa položiť Komisii otázku na ústne zodpovedanie o ohlásenom návrhu o 
organizáciách kolektívnej správy práv.
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Výbor sa rozhodol udeliť slovo Európskemu právnemu inštitútu vo výbore 26. marca 
2012.

Výbor schválil program delegácií pre rok 2012, ktorý zahŕňa delegáciu do Číny.

So zreteľom na porovnávacie štúdie v súvislosti s revíziou služobného poriadku výbor 
rozhodol, že nezadá vypracovanie ďalšej správy, ale že odošle listy stálym 
zastúpeniam so žiadosťou o príslušné informácie.

Výbor súhlasil s usporiadaním rozlúčkového prípitku pri príležitosti rozlúčky s dvomi 
poslancami, Dianou Wallisovou a Kurtom Lechnerom, a vedúcou sekretariátu Maríou-
José Martinezovou Iglesiasovou. 

28. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
štatút Súdneho dvora Európskej únie

JURI/7/05776
***I 2011/0901(COD) 02074/2011 – C7-0090/2011

29. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zastupujúcich sudcoch Súdu 
pre verejnú službu Európskej únie

JURI/7/05777
***I 2011/0902(COD) 01923/2011 – C7-0091/2011

Tieto dva body sa prerokovali spolu.

Vystúpili títo rečníci: Diana Wallis, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger, 
Francesco Enrico Speroni, Klaus-Heiner Lehne, Tadeusz Zwiefka, Alexandra Thein.

Výbor sa rozhodol prijať tento rokovací mandát:

1. Výbor sa rozhodol vstúpiť do rokovaní s Radou a Komisiou o návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút Súdneho dvora 
Európskej únie, a návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zastupujúcich 
sudcoch Súdu pre verejnú službu Európskej únie s cieľom snažiť sa o dosiahnutie 
dohody.  Rozhodnutie je odôvodnené v zmysle politických priorít Komisie.

2. Členmi rokovacieho tímu sú: Alexandra Thein (ALDE, spravodajkyňa), Tadeusz 
Zwiefka (PPE), Antonio Masip Hidalgo (S&D), Eva Lichtenberger (Verts/ALE), 
Zbigniew Ziobro (ECR), Jiří Maštálka (GUE/NGL), Francesco Enrico Speroni (EFD).
O účasť môžu požiadať ďalší poslanci. 

3. Na rokovania budú stanovené tieto priority, ktoré bude výbor špecifikovať a ktoré 
prispôsobí v priebehu rokovaní: 

a) treba zriadiť úrad podpredsedu Súdneho dvora s cieľom presunúť naňho časť úloh, 
ktoré vykonáva Predseda;

b) je potrebný vyšší počet sudcov Všeobecného súdu na zvládanie vyššieho 
pracovného zaťaženia;
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c) z dôvodu vyššieho pracovného zaťaženia môžu byť potrebné ďalšie organizačné 
zmeny;

d) rokovací tím môže zohľadniť prínos vytvorenia osobitných komôr alebo súdov;

e) vhodné geografické vyváženie pri vymenúvaní sudcov má veľký politický význam;

f) v prípade potreby je potrebné zabezpečiť vymenovanie zastupujúcich sudcov Súdu 
pre verejnú službu.

4. Spravodajkyňa a členovia rokovacieho tímu budú pravidelne podávať správy 
koordinátorom a celému výboru o pokroku v rokovaniach.

30. Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 864/2007 o rozhodnom práve pre 
mimozmluvné záväzky (Rím II)

JURI/7/01255
2009/2170(INI)

Vystúpili títo rečníci: Diana Wallis, Marielle Gallo.

31. Prezentácia štúdie profesorkou Univerzity Panthéon-Assas (Paris II) Bénédictou 
Fauvarque-Cossonovou, spolupredsedníčkou združenia Trans Europe Experts 
(TEE) o uplatňovaní voliteľných nástrojov v oblasti občianskeho práva v Európe

Klaus-Heiner Lehne privítal profesorku Bénédicte Fauvarqueovú-Cossonovú 
(Universita Panthéon-Assas – Paríž II) a profesorku Martine Beharovú-Touchaisovú 
(Parížska Descartesova univerzita – Paríž V).

Vystúpili títo rečníci: profesorka Bénédicte Fauvarque-Cosson, profesorka Martine 
Behar-Touchais, Diana Wallis, Klaus-Heiner Lehne, Alexandra Thein.

Evelyn Regner predsedala schôdzi od 11.06 do 11.08 h.

32. Článok 38a: Subsidiarita

Od 19. decembra 2011 boli Parlamentu doručené a následne preložené nasledovné 
odôvodnené stanoviská od národných parlamentov, vyjadrujúcich obavy o 
subsidiaritu:

Odôvodnené stanovisko
senátu Francúzskej republiky k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o 
prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti.
(COM(2011)0452 –C7-0417/2011– 2011/0202(COD))
Parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdag) k návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné 
spoločnosti.
(COM(2011)0452 –C7-0417/2011– 2011/0202(COD))
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parlamentu Luxemburského veľkovojvodstva k návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (COM(2011)0627 –C7-
0340/2011– 2011/0282(COD))
belgického senátu k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom 
európskom kúpnom práve
(COM(2011)0635 –C7-0329/2011– 2011/0284(COD))
spolkovej rady Spolkovej republiky Nemecko k návrhu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o trestných sankciách za obchodovanie s využitím dôverných 
informácií a manipuláciu s trhom
(COM(2011)0654 –C7-0358/2011– 2011/0297(COD))
Parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdag) k návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1060/2009 o ratingových 
agentúrach
(COM(2011)0747 –C7-0420/2011– 2011/0361(COD))

33. Dátum a miesto konania nasledujúcej schôdze

1. marca 2012 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h
Brusel
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