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Utskottet för rättsliga frågor
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PROTOKOLL
från sammanträdet den 21 januari 2013 kl. 15.00–18.30

och den 22 januari 2013 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30
BRYSSEL

Sammanträdet öppnades måndagen 21 januari 2013 kl. 15.15 med utskottets vice ordförande, 
Evelyn Regner, som ordförande. Hon förklarade att ordföranden var frånvarande på grund 
av sjukdom.

1. Godkännande av föredragningslistan JURI_OJ PE502249v01-00

Ordföranden meddelade att punkterna  7, 8 och 9 hade skjutits upp till sammanträdet i 
februari och att en begäran om yttrande om den rättsliga grunden för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa skulle läggas till på föredragningslistan. (Utskottet beslutade att 
flytta punkt 25 till efter punkt 4, punkt 23 till efter punkt 9, punkt 22 till efter punkt 23 
och punkt 20 till efter punkt 28, samt att flytta samordnarnas sammanträde till den 
22 januari).
Det ändrade förslaget till föredragningslista godkändes.

2. Meddelanden från ordföranden

Ordföranden meddelade att ett sammanträde skulle hållas med House of Lords särskilt 
utvalda EU-kommitté den 30 januari och att ett interparlamentariskt seminarium om 
civilrätt och rättspraxis skulle hållas den 23 januari.

3. Justering av protokollen från sammanträdena den

 13 november 2012 PV – PE500.505v01-00
 26–27 november 2012 PV – PE501.913v01-00
 17–18 december 2012 PV – PE502.014v01-00
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Protokollet justerades.

4. Redogörelse av bedömningen av det europeiska mervärdet beträffande stadgan 
för europeiska ömsesidiga bolag

Följande yttrade sig: Joseph Dunne (enheten för europeiskt mervärde), Evelyn Regner, 
Luigi Berlinguer (föredragande), Pervenche Berès, Apostolos Iokamidis 
(kommissionen).

5. Genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i 
samband med tillhandahållande av tjänster

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

Följande yttrade sig: Evelyn Regner, Giuseppe Gargani, Cecilia Wikström, Joerd 
Feenstra (kommissionen). 

6. Mål som berör parlamentet (artikel 128)

Beslut 2012/733/EU1 om tillämpning av förordning (EU) nr 492/2011 med avseende 
på förmedling av lediga platser och platsansökningar och nyinrättandet av Eures-
nätverket.

Följande yttrade sig: Pervenche Berès och Evelyn Regner.

Utskottet beslutade enhälligt att rekommendera talmannen att parlamentet skulle 
bestrida beslutets giltighet. 

– Mål C-579/12 RX, omprövning av domen i mål T-268/11 P, kommissionen mot 
Strack.

Följande yttrade sig: Antonio Caiola (rättstjänsten) och Evelyn Regner.

Utskottet beslutade enhälligt att rekommendera talmannen att parlamentet inte skulle 
lämna några kommentarer om detta ärende.

– Rådets förordning (EG) nr 1243/2012 av den 19 december 2012 om ändring av 
förordning (EG) nr 1342/2008 om upprättande av en långsiktig plan för 
torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden.

Följande yttrade sig: Iiro Liukkonen (rättstjänsten), Evelyn Regner.

                                               
1 EUT L 328, 28.11.2012, s. 21.
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Utskottet beslutade enhälligt att rekommendera talmannen att parlamentet skulle 
bestrida förordningens giltighet.

Sammanträdet hölls inom stängda dörrar från kl. 16.10.

7. Valprövning (artikel 3)

Utskottet genomförde enhälligt valprövning för följande ledamöter:

• Francesca BARRACCIU (ersätter Rosario CROCETTA) från och med den 
17 december 2012,

• Preslav BORISSOV (ersätter Iliana IVANOVA) från och med den 1 januari 2013, 

•Dan Dumitru ZAMFIRESCU (ersätter George BECALI) från och med den 
9 januari 2013.

Sammanträdet ajournerades kl. 16.45 och återupptogs den 22 januari kl. 09.10 med utskottets 
vice ordförande Evelyn Regner som ordförande.

Ordföranden välkomnade det irländska ordförandeskapet, särskilt Alan Shatter, 
justitieminister och minister för jämställdhet och försvar.

Ordningsfråga: På begäran av Dimitar Stoyanov (föredragande) sköts punkt 19 upp till nästa 
sammanträde.

8. Diskussion med Alan Shatter, justitieminister och minister för jämställdhet och 
försvar, om det irländska ordförandeskapets prioriteringar 

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

Omröstningen började kl. 9.40.

9. Företagens sociala ansvar: ett ansvarstagande, transparent och ansvarsfullt 
affärstänkande och en hållbar tillväxt

JURI/7/09590
2012/2098(INI) – COM(2011)0681[02]

Följande ändringsförslag antogs: EMPL 1, kompr-äf. 1, äf. 3, 5, 6, 7, kompr-äf. 5, äf. 
9, kompr-äf. 6, DEVE 14, 21, 22, äf. 15, äf. 16/muntl.äf., EMPL 10 första delen, 11, 
DEVE 14, CULT 15, kompr-äf. 2, INTA 35, CULT 2, 20, äf. 20, kompr-äf. 3, äf. 23, 
EMPL 5, äf. 24, 25, 26, 27, 29, CULT 9, äf. 30, 33, 34, INTA 20, 27, CULT 11, 
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DEVE 16, äf. 37, INTA 16, 25, äf. 32, kompr-äf. 4, äf. 40. Alla övriga ändringsförslag 
föll bort, slogs ihop, förkastades eller drogs tillbaka.
Förslaget till betänkande antogs med 22 röster för, 0 röster emot och 2 nedlagda röster.

10. Stadga för europeiska ömsesidiga bolag

JURI/7/08491
2012/2039(INI)

Följande ändringsförslag antogs:  äf. 1, EMPL 22, 16, kompr-äf. 1, EMPL 20 andra 
delen, 18, 19, 2, äf. 2, EMPL 3, äf. 3, 4, EMPL 4, 5, äf. 5, EMPL 6, kompr-äf. 2, 
EMPL 1, 10, 11, 12, 8, 9, äf. 6, EMPL 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, äf. 7, 
EMPL 15, 13, 14, äf. 8, kompr-äf. 3, EMPL 33, 35, äf. 9, EMPL 34, 36, äf. 10, EMPL 
37, 38, kompr-äf. 4, äf. 11, 12, 13, kompr-äf. 5. Alla övriga ändringsförslag föll bort, 
slogs ihop, förkastades eller drogs tillbaka.
Förslaget till betänkande antogs med 21 röster för, 0 röster emot och 1 nedlagd röst.

11. Ansvarsfrihet 2011: EU:s allmänna budget – domstolen

JURI/7/10374
2012/2170(DEC) – COM(2012)0436[04] – C7-0227/2012

Utskottet antog enhälligt förslaget till yttrande med 23 röster för. 

12. Genomförandet av direktivet om audiovisuella medietjänster 

JURI/7/09942
2012/2132(INI) – COM(2012)0203
Följande ändringsförslag antogs: äf. 1, 2, 3, 4 första delen, 5. Alla övriga 
ändringsförslag föll bort, slogs ihop, förkastades eller drogs tillbaka. 
Utskottet antog enhälligt förslaget till yttrande med 23 röster för. 

13. Stadga för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska
politiska stiftelser

JURI/7/10673
***I 2012/0237(COD) – COM(2012)0499 – C7-0288/2012

Följande ändringsförslag antogs:  äf. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Alla övriga ändringsförslag 
föll bort, slogs ihop, förkastades eller drogs tillbaka. 

Utskottet antog förslaget till yttrande med 21 röster för, 1 röst emot och 1 nedlagd 
röst.
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Rättslig grund (artikel 37)

14. Stödprogrammet för kärnavveckling i Bulgarien, Litauen och Slovakien

JURI/7/11523

Utskottet beslutade att skjuta upp denna punkt till nästa sammanträde.

15. Insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras 
inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen

JURI/7/11604
***I 2012/0035(COD) – COM(2012)0084 – C7-0056/2012
Utskottet antog enhälligt, med 23 röster för, yttrandet om den rättsliga grunden med en 
rekommendation om att den rättsliga grunden skulle vara uteslutande artikel 114 i 
EUF-fördraget.

16. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa

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

Utskottet antog enhälligt, med 23 röster för, ett yttrande med en rekommendation om 
att den rättsliga grunden skulle vara uteslutande artikel 172 i EUF-fördraget.

Delegering av lagstiftningsbefogenhet (artikel 37a)

17. Ändring av direktiv 2006/66/EG (utsläppande på marknaden av bärbara 
batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium och som är avsedda att 
användas i sladdlösa elektriska handverktyg)

JURI/7/11610

Beslutet sköts på föredragandens begäran upp för att kunna få ytterligare information 
från kommissionen.

Omröstningen avslutas
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18. Redogörelse av bedömningen av konsekvensanalysen beträffande en gemensam 
europeisk köplag

Följande yttrade sig: Evelyn Regner, Luigi Berlinguer (medföredragande), Elke Ballon 
(enheten för konsekvensbedömningar), Evelyne Gebhardt, Raffaele Baldassarre, 
Francesco Enrico Speroni, Tadeusz Zwiefka, Sajjad Karim, Dirk Staudenmayer 
(kommissionen).

Ordföranden ajournerade sammanträdet kl. 11.45.  Sammanträdet återupptogs kl. 11.50 med 
Raffaele Baldassarre som ordförande.

19. Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter, 
och det fria flödet av sådana uppgifter (allmän förordning om uppgiftsskydd)

JURI/7/09147
***I 2012/0011(COD) – COM(2012)0011 – C7-0025/2012

Denna punkt bordlades eftersom föredraganden var sjuk.

20. Skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling 
av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller 
verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter 
(direktiv)

Följande yttrade sig: Axel Voss (föredragande), Rebecca Taylor och Eva 
Lichtenberger.

Ordföranden ajournerade sammanträdet kl. 12.25 och sammanträdet återupptogs kl. 15.10 
med utskottets ordförande Klaus-Heiner Lehne som ordförande.

Samordnarnas sammanträde

21. Ordförandens meddelanden beträffande samordnarnas beslut 

Följande beslut godkändes efter samordnarnas sammanträde:

1. Följande föredragande utsågs: 

(1) Eva Lichtenberger utsågs till föredragande beträffande begäran om upphävande av 
Spyros Danellis immunitet.

(2) Dimitar Stoyanov utsågs till föredragande av yttrandet över unionsprogrammet till 
stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 
2014–2020.
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(3) Klaus-Heiner Lehne utsågs till föredragande av yttrandet över förslaget till direktiv 
om en tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, 
presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter.

2. Ett förslag till muntlig fråga om en ytterligare förenkling av praxis för 
gränsöverskridande arvskiften skulle cirkulera för kommentarer och godkännande 
genom ett skriftligt förfarande. Frågan om huruvida en resolution skulle antas sköts 
upp fram till dess att utskottet hade hållit en liten utfrågning, till vilken utskottets 
tidigare föredragande beträffande arvskifte, Kurt Lechner, skulle bjudas in.

3. Utskottet skulle begära tillstånd att hålla en mini-utfrågning om adoptioner i april 
eller maj 2013.

4. Utskottet skulle begära tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden som inte avser 
lagstiftningsfrågor: 

 om subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen (19:e rapporten om bättre 
lagstiftning avseende 2011) (COM(2012)0373) och betänkandet om EU-
lagstiftningens ändamålsenlighet (COM(2012)0746),

 om den tjugonionde årsrapporten om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2011) 
(COM(2012)0714).

5. Sekretariatet ska kontakta IMCO:s, CULT:s och ITRE:s sekretariat och föreslå hur 
man ska gå vidare med meddelandet om innehåll på den digitala inre marknaden. När 
det har bestämts vilket utskott som ska vara ansvarigt kan de övriga begära att få 
tillämpa artikel 50.

6. En utfrågning om den gemensamma europeiska köplagen ska hållas under 
sammanträdet i mars.

7. En utfrågning om förslaget till direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning ska hållas 
den 18 mars 2013 kl. 15.00–17.30.

8. Ett datum ska fastställas för mötet med ledamöter i den panel som inrättats enligt 
artikel 255 i EUF-fördraget.

9. Ordföranden ska utarbeta en skrivelse med villkoren för att JURI skulle kunna gå 
med på att utarbeta ett initiativbetänkande av budgetutskottet om utbildningen av 
Europeiska kommissionens personal.

10. Ett gemensamt seminarium för FEMM och JURI ska hållas den 19/20 mars om 
förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om jämnare könsfördelning bland 
icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed 
sammanhängande åtgärder (tillsammans med FEMM-utskottet i enlighet med 
artikel 51 i arbetsordningen).
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11. Sekretariatet ska tillsammans med rättstjänsten utarbeta ett förslag till 
administrativa riktlinjer om rättstvister som ska överlämnas till samordnarna vid nästa 
sammanträde, så att de kan godkänna förslaget.

12. József Szájer ska sätta ihop en projektgrupp för sitt initiativbetänkande om 
delegerade akter.

13. Sekretariatet ska snarast lägga fram slutgiltiga förslag till utskottsdelegationen för 
Kina. Möjligheten att inrikta delegationens arbete på Shanghai ska undersökas.

14. Sekretariatet ska till samordnarna rapportera de framsteg som görs beträffande den 
föreslagna internationella konventionen om upphovsrätt och synskadade personer.

22. Ram för rekonstruktion och avveckling av kreditinstitut och 
värdepappersföretag och ändring av direktiven 77/91/EEG, 82/891/EG, 
2011/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG och 2011/35/EU 
samt förordning (EU) nr 1093/2010

Följande yttrade sig: Dimitar Stoyanov (föredragande).
Tidsfristen för att inge ändringsförslag fastställdes till den 5 februari 2013 kl. 12.00.

23. Försäkringsförmedling (omarbetning)

JURI/7/10013
***I 2012/0175(COD) – COM(2012)0360 – C7-0180/2012

Följande yttrade sig: Klaus-Heiner Lehne (föredragande) och Evelyn Regner.

Tidsfristen för att inge ändringsförslag fastställdes till den 7 februari 2013 kl. 12.00.

24. Marockos anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på 
internationella bortföranden av barn

Följande yttrade sig: Eva Lichtenberger (föredragande), Fernando Paulino Pereira 
(rådet), Salla Saastamoinen (kommissionen), Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, 
Klaus-Heiner Lehne.

Utskottet beslutade att ta upp frågan vid ett kommande interparlamentariskt 
sammanträde och att ta upp punkten på föredragningslistan för samordnarnas nästa 
sammanträde.

25. Hasardspel online på den inre marknaden

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

Följande yttrade sig: Piotr Borys (föredragande), Eva Lichtenberger och Rebecca 
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Taylor.

26. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av stadgan 
för Europeiska unionens domstol genom att öka antalet domare i tribunalen

JURI/7/09731
***I 2011/0901B(COD) – 02074/2011[02] – C7-0126/2012
Alexandra Thein rapporterade från sitt besök på domstolen i Luxemburg den 
17 januari 2013.
Följande yttrade sig: Alexandra Thein (föredragande) och Antonio Masip Hidalgo.

Gemensam debatt (punkterna 27 och 28)

27. Ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och 
sammanställd redovisning

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

28. Specifika krav för lagstadgad revision av företag av allmänt intresse

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

Följande yttrade sig: Klaus-Heiner Lehne (ordförande), Sajjad Karim, Alexandra 
Thein, Antonio Masip Hidalgo, Sebastian Valentin Bodu och Eva Lichtenberger.

29. Diskussion med Richard Bruton, minister för sysselsättning, näringsliv och 
innovation, om det irländska ordförandeskapets prioriteringar

Följande yttrade sig: Klaus-Heiner Lehne (ordförande), Minister Bruton, Sebastian 
Bodu, Cecilia Wikström, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka, Eva Lichtenberger och 
Antonio Masip Hidalgo.

30. Kontroll av respekten för subsidiaritetsprincipen (artikel 38a)

Följande yttrade sig: Klaus-Heiner Lehne (ordförande).

31. Övriga ärenden

Inga ärenden förelåg under denna punkt.

32. Datum och plats för kommande sammanträde

33. Datum och plats för kommande sammanträde

20 februari 2013, kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30
(i Bryssel)
21 februari 2013 kl. 9.00–12.30
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(i Bryssel)

Sammanträdet avslutades kl. 18.25.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/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/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Klaus-Heiner Lehne (2), Evelyn Regner, Raffaele Baldassarre (2), Françoise Castex (2), Sebastian Valentin Bodu (2).

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Giuseppe Gargani, Alajos Mészáros (2), Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), Antonio Masip Hidalgo, Rebecca 
Taylor, Alexandra Thein (2), Cecilia Wikström, Christian Engström (2), Francesco Enrico Speroni (2), Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka 
(2), Dimitar Stoyanov.

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Piotr Borys (2), Vytautas Landsbergis (2), Angelika Niebler (2), József Szájer (2), Axel Voss (2), Sergio Gaetano Cofferati (2), Dagmar 
Roth-Behrendt (2), Jan Philipp Albrecht (2), Eva Lichtenberger (2).

187 (2)

Pervenche Berès (1).

193 (3)

Evelyne Gebhardt (2), Hans-Peter Mayer (2).

49 (6) (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/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 21.1.2013
(2) 22.1.2013
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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/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
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