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ATA
Reunião de 21 de janeiro de 2013, das 15.00 às 18.30,

e de 22 de janeiro de 2013, das 9.00 às 12.30 e das 15.00 às 18.30
BRUXELAS

A reunião tem início às 15.15 de segunda-feira, 21 de janeiro de 2013, sob a presidência de 
Evelyn Regner (vice-presidente). Evelyn Regner apresenta um pedido de desculpas em nome 
do presidente, que está ausente por motivo de doença.

1. Aprovação da ordem do dia JURI_OJ PE502249v01-00

A presidente anuncia que os pontos 7, 8 e 9 são adiados para a reunião de fevereiro e 
que o pedido de parecer sobre a base jurídica do Mecanismo Interligar a Europa é 
acrescentado à ordem do dia. (A comissão decide deslocar o ponto 25 para após o 
ponto 4, o ponto 23 para após o ponto 9, o ponto 22 para após o ponto 23 e o ponto 20 
para após o ponto 28, e alterar a data da reunião de coordenadores para 22 de janeiro.)
A ordem do dia, assim alterada, é aprovada.

2. Comunicações da presidente

A presidente comunica a realização de uma reunião com a Comissão Especial da 
Câmara dos Lordes sobre a União Europeia, em 30 de janeiro, e de um workshop 
interparlamentar sobre o Direito Civil e a Justiça, em 23 de janeiro.

3. Aprovação das atas das reuniões de:

 13 de novembro de 2012 PV – PE500.505v01-00
 26 e 27 de novembro de 2012 PV – PE501.913v01-00
 17 e 18 de dezembro de 2012 PV – PE502.014v01-00

As atas são aprovadas.
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4. Apresentação da avaliação do valor acrescentado europeu relativamente ao 
estatuto da mutualidade europeia

Intervenções: Joseph Dunne (Unidade Valor Acrescentado Europeu), Evelyn Regner, 
Luigi Berlinguer (relator), Pervenche Berès, Apostolos Iokamidis (Comissão).

5. Execução da Diretiva 96/71/CE relativa ao destacamento de trabalhadores no 
âmbito de uma prestação de serviços

JURI/7/11051
***I 2012/0061(COD) – COM(2012)0131 – C7-0086/2012

Intervenções: Evelyn Regner, Giuseppe Gargani, Cecilia Wikström, Joerd Feenstra 
(Comissão). 

6. Litígios em que o Parlamento se encontra envolvido (artigo 128.º do Regimento)

– Decisão 2012/733/UE1 que executa o Regulamento (UE) n.º 492/2011 no que se 
refere à compensação das ofertas e dos pedidos de emprego e ao restabelecimento da 
rede EURES 

Intervenções: Pervenche Berès, Evelyn Regner.

A comissão decide, por unanimidade, recomendar ao Presidente que o Parlamento 
conteste a validade da Decisão. 

– Processo C-579/12 RX, reapreciação do acórdão no Processo T-268/11 P, Comissão 
contra Strack.

Intervenções: Antonio Caiola (Serviço Jurídico) e Evelyn Regner.

A comissão decide, por unanimidade, recomendar ao Presidente que o Parlamento não 
teça comentários relativamente a este processo.

– Regulamento (UE) n.º 1243/2012 do Conselho, de 19 de dezembro de 2012, que 
altera o Regulamento (CE) n. ° 1342/2008 que estabelece um plano a longo prazo para 
as unidades populacionais de bacalhau e para as pescas que exploram essas unidades 
populacionais. 

Intervenções: Iiro Liukkonen (Serviço Jurídico), Evelyn Regner.

A comissão decide, por unanimidade, recomendar ao Presidente que o Parlamento 
conteste a validade do Regulamento.

                                               
1 JO L 328 de 28.11.2012, p. 21-26.
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A reunião prossegue à porta fechada a partir das 16.10.

7. Verificação de poderes (artigo 3.º do Regimento)

A comissão verifica, por unanimidade, os poderes dos seguintes deputados:

• Franscesca BARRACCIU (que substitui Rosário CROCETTA), a partir de 17 de 
dezembro de 2012;

• Preslav BORISSOV (que substitui Iliana IVANOVA), a partir de 1 de janeiro de 
2013; 

• Dan Dumitru ZAMFIRESCU (que substitui George BECALI), a partir de 9 de 
janeiro de 2013.

A reunião, suspensa às 16.45, prossegue às 9.10 de 22 de janeiro, sob a presidência de 
Evelyn Regner (presidente).

A presidente dá as boas-vindas à Presidência irlandesa e, em particular, a Alan Shatter, 
Ministro da Justiça, da Igualdade e da Defesa.

A pedido de Dimitar Stoyanov (relator), o ponto 19 é adiado para a próxima reunião.

8. Troca de opiniões com Alan Shatter, Ministro da Justiça, da Igualdade e da 
Defesa, sobre as prioridades da Presidência irlandesa

Intervenções: Ministro Alan Shatter, Evelyn Regner, Cecilia Wikström, Luigi 
Berlinguer, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Tadeusz Zwiefka, Piotr 
Borys, Giuseppe Gargani.  

O período de votação tem início às 9.40.

9. Responsabilidade social das empresas: comportamento responsável e 
transparente das empresas e crescimento sustentável

JURI/7/09590
2012/2098(INI) – COM(2011)0681[02]
São aprovadas as seguintes alterações: EMPL 1, AMC 1, AM 3, 5, 6, 7, AMC 5, AM 
9, AMC 6, DEVE 14, 21, 22, AM 15, AM 16/alt. oral, EMPL 10, 1.ª parte, 11, DEVE 
14, CULT 15, AMC 2, INTA 35, CULT 2, 20, AM 20, AMC, 3, AM 23, EMPL 5, 
AM 24, 25, 26, 27, 29, CULT 9, AM 30, 33, 34, INTA 20, 27, CULT 11, DEVE 16, 
AM 37, INTA 16, 25, AM 32, AMC 4, AM 40. Todas as outras alterações caducam ou 
são cobertas, rejeitadas ou retiradas.
A comissão aprova o projeto de relatório por 22 votos a favor, 0 votos contra e 2 
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abstenções.

10. Estatuto da mutualidade europeia

JURI/7/08491
2012/2039(INI)

São aprovadas as seguintes alterações:  Am 1, EMPL 22, 16, AMC 1, EMPL 20, 2.ª 
parte, 18, 19, 2, AM 2, EMPL 3, AM 3, 4, EMPL 4, 5, AM 5, EMPL 6, AMC 2, 
EMPL 1, 10, 11, 12, 8, 9, AM 6, EMPL 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, AM 7, 
EMPL 15, 13, 14, AM 8, AMC 3, EMPL 33, 35, AM 9, EMPL 34, 36, AM 10, EMPL 
37, 38, AMC 4, AM 11, 12, 13, AMC 5. Todas as outras alterações caducam ou são 
cobertas, rejeitadas ou retiradas.
A comissão aprova o projeto de relatório por 21 votos a favor, 0 votos contra e 1 
abstenção.

11. Quitação 2011: orçamento geral da UE, Tribunal de Justiça

JURI/7/10374
2012/2170(DEC) – COM(2012)0436[04] – C7-0227/2012
A comissão aprova o projeto de parecer, por unanimidade, com 23 votos a favor. 

12. Aplicação da Diretiva "Serviços de Comunicação Social Audiovisual" 

JURI/7/09942
2012/2132(INI) – COM(2012)0203

São aprovadas as seguintes alterações: 1, 2, 3, 4 1.ª parte, 5. Todas as outras alterações 
caducam ou são cobertas, rejeitadas ou retiradas. 

A comissão aprova o projeto de parecer, por unanimidade, por 23 votos a favor. 

13. Estatuto e financiamento dos partidos políticos europeus e de fundações políticas 
europeias

JURI/7/10673
***I 2012/0237(COD) – COM(2012)0499 – C7-0288/2012
São aprovadas as seguintes alterações:  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Todas as outras alterações 
caducam ou são cobertas, rejeitadas ou retiradas. 
A comissão aprova o projeto de parecer por 21 votos a favor, 1 voto contra e 1 
abstenção.
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Base jurídica (artigo 37.º do Regimento)

14. Programas de Assistência ao Desmantelamento nuclear na Bulgária, na Lituânia 
e na Eslováquia

JURI/7/11523

A comissão decide adiar a apreciação deste ponto para a próxima reunião.

15. Transparência das medidas que regulamentam os preços dos medicamentos para 
uso humano e a sua inclusão nos sistemas nacionais de seguro de saúde

JURI/7/11604
***I 2012/0035(COD) – COM(2012)0084 – C7-0056/2012

A comissão aprova, por unanimidade, com 23 votos a favor, o parecer sobre a base 
jurídica que recomenda que esta seja fundamentada apenas no artigo 114.º do TFUE.

16. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o 
Mecanismo Interligar a Europa

JURI/7/11702
2011/0302(COD) – COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 

A comissão aprova, por unanimidade, com 23 votos a favor, o parecer que recomenda 
que a base jurídica seja fundamentada apenas no artigo 172.º do TFUE.

Delegação de poderes legislativos (artigo 37.º-A do Regimento):

17. Alteração da Diretiva 2006/66/CE (colocação no mercado de pilhas e 
acumuladores portáteis que contenham cádmio, destinados à utilização em 
ferramentas elétricas sem fios)

JURI/7/11610

A decisão é adiada a pedido do relator, a fim de obter informações suplementares da 
Comissão.

Fim da votação

18. Apresentação da análise da avaliação de impacto de um direito europeu comum 
da compra e venda

Intervenções: Evelyn Regner, Luigi Berlinguer (correlator), Elke Ballon (Unidade 
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Avaliação do Impacto), Evelyne Gebhardt, Raffaele Baldassarre, Francesco Enrico 
Speroni, Tadeusz Zwiefka, Sajjad Karim, Dirk Staudenmayer (Comissão).

A presidente suspende a reunião às 11.45.  A reunião prossegue às 11.50, sob a presidência 
de Raffaele Baldassarre.

19. Proteção de pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados (regulamento geral sobre a proteção de 
dados)

JURI/7/09147
***I 2012/0011(COD) – COM(2012)0011 – C7-0025/2012
O ponto é adiado por motivo de doença do relator.

20. Proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais ou de execução de sanções penais, e à 
livre circulação desses dados (Diretiva)

Intervenções: Axel Voss (relator), Rebecca Taylor e Eva Lichtenberger.

O presidente suspende a reunião às 12.25, que prossegue às 15.10, sob a presidência de 
Klaus-Heiner Lehne (presidente).

Reunião de coordenadores

21. Comunicações do presidente sobre as decisões dos coordenadores 

Na reunião de coordenadores, são aprovadas as seguintes decisões:

1. Designação de relatores: 

(1) Eva Lichtenberger é designada relatora para o parecer sobre o levantamento de 
imunidade de Spyros Danellis.

(2) Dimitar Stoyanov é designado relator para o parecer sobre o Programa da União de 
apoio a atividades específicas no domínio do relato financeiro e da auditoria para o 
período 2014-2020

(3) Klaus-Heiner Lehne é designado relator para o parecer sobre a proposta de 
Diretiva relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros no que respeita ao fabrico, à apresentação e à 
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venda de produtos do tabaco e produtos afins.

2. Será divulgado o projeto de pergunta oral sobre a simplificação prática de sucessões 
de natureza transnacional para formulação de comentários e aprovação por 
procedimento escrito.  A eventual adoção de uma resolução é adiada até que a 
comissão realize uma pequena audição para a qual será convidado o antigo relator da 
comissão em matéria de sucessões, Kurt Lechner.

3. Pretende-se que seja aprovada a realização de uma mini-audição sobre as adoções 
em abril ou maio de 2013.

4. Pretende-se que sejam autorizados relatórios de iniciativa não legislativa sobre: 

 a Subsidiariedade e a Proporcionalidade (19.º relatório sobre «Legislar Melhor» -
2011) (COM(2012)0373) e sobre a Adequação da regulamentação da UE 
(COM(2012)0746);

 sobre o 29.º Relatório anual sobre o controlo da aplicação do Direito da UE (2011) 
(COM(2012)0714).

5. Cabe ao secretariado comunicar com os secretariados das comissões IMCO, CULT 
e ITRE, a fim de propor uma forma de proceder no que respeita à «Comunicação sobre 
o conteúdo no Mercado Único Digital». Uma vez que se estabeleça qual a comissão 
que assumirá a liderança, as outras comissões podem solicitar a respetiva associação 
nos termos do artigo 50.º do Regimento.

6. Será realizada uma audição intitulada «Direito europeu comum da compra e venda» 
na reunião de março de 2013.

7. Será realizada uma audição sobre a proposta de diretiva relativa à gestão coletiva de 
direitos em 18 de março de 2013, das 15.00 às 17.30.

8. Será estipulada uma data para a reunião com os membros do comité criado nos 
termos do artigo 255.º do TFUE.

9. O presidente elaborará uma carta, informando das condições segundo as quais a 
Comissão JURI concordaria com a elaboração de um relatório de iniciativa pela 
Comissão COBU sobre a formação do pessoal na Comissão Europeia.

10. Em 19/20 de março, terá lugar um workshop conjunto das comissões FEMM e 
JURI sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres no cargo de administrador não 
executivo de empresas cotadas em bolsa e a outras medidas conexas (processo nos 
termos do artigo 51.º do Regimento que permite a participação da comissão FEMM).

11. O secretariado, juntamente com o Serviço jurídico, será responsável pela definição 
de orientações administrativas para o contencioso, que serão apresentadas aos 
coordenadores na próxima reunião para sua aprovação.
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12. József Szájer criará uma equipa de projeto para o seu relatório de iniciativa sobre 
os atos delegados.

13. O secretariado apresentará as propostas finais para a delegação da comissão à 
China, tão breve quanto possível. Deve ser estudada a possibilidade de concentrar a 
delegação em Xangai.

14. O secretariado deverá informar os coordenadores dos progressos da convenção 
internacional proposta sobre os direitos de autor e as pessoas com deficiências visuais.

22. Enquadramento para a recuperação e resolução de instituições de crédito e 
empresas de investimento e alteração das Diretivas 77/91/CEE e 82/891/CE do 
Conselho, das Diretivas 2001/24/CE, 2004/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 
2007/36/CE e 2011/35/CE e do Regulamento (UE) n.º 1093/2010

Intervenções: Dimitar Stoyanov (relator).

O prazo para a entrega de alterações expira às 12.00 de 5 de fevereiro de 2013.

23. Mediação de seguros (reformulação)

JURI/7/10013
***I 2012/0175(COD) – COM(2012)0360 – C7-0180/2012
Intervenções: Klaus-Heiner Lehne (relator) e Evelyn Regner.

O prazo para a entrega de alterações expira às 12.00 de 7 de fevereiro de 2013. 

24. Adesão de Marrocos à Convenção de Haia de 1980 sobre os Aspetos Civis do 
Rapto Internacional de Crianças

Intervenções: Eva Lichtenberger (relatora), Fernando Paulino Pereira (Conselho), 
Salla Saastamoinen (Comissão), Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Klaus-Heiner 
Lehne.

A comissão decide abordar o tema na próxima reunião interparlamentar e aditar este 
ponto à ordem do dia da próxima reunião de coordenadores.

25. O jogo em linha no mercado interno

JURI/7/11457
2012/2322(INI) – COM(2012)0596

Intervenções: Piotr Borys (relator), Eva Lichtenberger, Rebecca Taylor.
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26. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia através do aumento do 
número de juízes no Tribunal Geral

JURI/7/09731
***I 2011/0901B(COD) – 02074/2011[02] – C7-0126/2012

Alexandra Thein faz o relato da sua visita ao Tribunal de Justiça no Luxemburgo em 
17 de janeiro de 2013.

Intervenções: Alexandra Thein (relatora), Antonio Masip Hidalgo.

Debate conjunto (pontos 27 e 28)

27. Alteração da Diretiva 2006/43/CE relativa à revisão legal das contas anuais e 
consolidadas

JURI/7/08047
***I 2011/0389(COD) – COM(2011)0778 – C7-0461/2011

28. Requisitos específicos para a revisão legal das contas de entidades de interesse 
público

JURI/7/08135
***I 2011/0359(COD) – COM(2011)0779 – C7-0470/2011

Intervenções: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Sajjad Karim, Alexandra Thein, 
Antonio Masip Hidalgo, Sebastian Valentin Bodu, Eva Lichtenberger.

29. Troca de opiniões com Richard Bruton, Ministro do Emprego, das Empresas e da 
Inovação, sobre as prioridades da Presidência irlandesa

Intervenções: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Ministro Richard Bruton, Sebastian 
Bodu, Cecilia Wikström, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka, Eva Lichtenberger, 
Antonio Masip Hidalgo.

30. Subsidiariedade (artigo 38.º-A do Regimento)

Intervenções: Klaus-Heiner Lehne (presidente).

31. Diversos

Nada a assinalar.

32. Data e local da próxima reunião:

33. Data e local da próxima reunião:

20 de fevereiro de 2013, das 9.00 às 12.30 e das 15.00 às 18.30
(Bruxelas)
21 de fevereiro de 2013, das 9.00 às 12.30
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(Bruxelas)

A reunião é encerrada às 18.25
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