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NOTULEN
Vergadering van 24 juli 2019, 9.00 - 12.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op woensdag 24 juli 2019 om 9.07 uur geopend onder voorzitterschap 
van Lucy Nethsingha (voorzitter).

24 juli 2019, 9.00 - 10.30 uur

Met gesloten deuren

1. Coördinatorenvergadering

* * *

24 juli 2019, 10.30 - 10.35 uur

De vergadering wordt voortgezet met gesloten deuren.

2. Aanneming van de agenda
Besluit: De ontwerpagenda wordt aangenomen met de volgende wijzigingen: 

- punt 6 wordt uitgesteld.

24 juli 2019, 10.35 - 11.45 uur

Met gesloten deuren

3. Onderzoek geloofsbrieven en duur van het mandaat (art. 3 en 4)

De commissie hecht met 20 stemmen voor en 0 tegen, bij 1 onthouding haar goedkeuring aan 
de geloofsbrieven van:
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i) de heer Hannes HANSO, ter vervanging van de heer Ivari PADAR met ingang van 4 
april 2019; 

ii) de heer Pablo ARIAS ECHEVERRÍA, ter vervanging van mevrouw Teresa 
JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO met ingang van 21 mei 2019. 

Beide mandaten zijn verstreken aan het einde van de vorige zittingsperiode, 2 juli 2019 om 
10.00 uur.

4. Rechtszaken waarbij het Europees Parlement betrokken is (art. 149)

- De commissie hecht met 20 stemmen voor en 0 tegen, bij 0 onthoudingen haar 
goedkeuring aan de aanbeveling het Parlement tussenbeide te laten komen in zaak C-
389/19 P Commissie/Zweden – Beroep tegen het arrest van het Gerecht van 7 maart 
2019 in zaak T-837/16 – Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement 
en de Raad van 18 december 2006 (Reach) – Autorisatie van zeer zorgwekkende 
stoffen – verf met loodchromaat – Uitvoeringsbesluit C(2016)5644 van de Commissie 
van 7 september 2016 – Mogelijke betrokkenheid van het Europees Parlement bij de 
beroepsprocedure (rapporteur: Geoffroy Didier);

- De commissie hecht met 16 stemmen voor en 3 tegen, bij 2 onthoudingen haar 
goedkeuring aan de aanbeveling het Parlement niet tussenbeide te laten komen in zaak 
C-389/19 P-R, Commissie/Zweden – Voorlopige maatregelen die worden gevraagd in 
verband met het aanhangige beroep in zaak C-389/19 P tegen het arrest van het 
Gerecht van 7 maart 2019 in zaak T-837/16 (rapporteur: Geoffroy Didier);

- De commissie hecht met 20 stemmen voor en 0 tegen, bij 0 onthoudingen haar 
goedkeuring aan de aanbeveling het Parlement tussenbeide te laten komen in zaak T-
315/19, XY/Commissie – Exceptie van onwettigheid van artikel 20 van bijlage VIII 
bij het Statuut – Mogelijke interventie door het Europees Parlement;

- De commissie hecht met 20 stemmen voor en 1 tegen, bij 2 onthoudingen haar 
goedkeuring aan de aanbeveling het Parlement niet tussenbeide te laten komen in zaak 
T-279/19, Front Polisario/Raad – Besluit (EU) 2019/217 van de Raad betreffende de 
sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Marokko over de wijziging 
van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de associatieovereenkomst EU-Marokko – 
Mogelijke interventie door het Europees Parlement;

- De commissie hecht met 22 stemmen voor en 0 tegen, bij 1 onthouding haar 
goedkeuring aan de aanbeveling het Parlement opmerkingen te laten indienen in zaak 
C-361/19, De Ruiter – Verzoek om een prejudiciële beslissing – artikel 99, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad – 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid – Mogelijke indiening van opmerkingen door het 
Europees Parlement.

Sprekers: Lucy Nethsingha (voorzitter), Geoffroy Didier (rapporteur), Lara Wolters (S&D), 
Patrick Breyer (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE) en de 
Juridische Dienst.

* * *
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24 juli 2019, 11.45 - 12.30 uur

De vergadering wordt voortgezet als openbare vergadering.

5. Mededelingen van de voorzitter

Op de vergadering van 24 juli 2019 besluiten de coördinatoren:

- een brief op te stellen aan de Conferentie van de commissievoorzitters over het 
onderzoek naar de opgave van de financiële belangen van de kandidaat-
commissarissen Kadri Simson en Ioan Mircea Paşcu, waarin wordt gesteld dat de 
commissie niet in staat is een besluit te nemen over het belangenconflict, aangezien de 
voorgedragen kandidaten nog geen portefeuilles hebben gekregen. Deze brief zal door 
de coördinatoren worden besproken tijdens hun vergadering van 3 september 2019 
met het oog op het innemen van een standpunt voor de Conferentie van 
commissievoorzitters; 

- punten toe te wijzen aan de fracties en geen punten toe te wijzen aan de niet-
fractiegebonden leden. Niet-fractiegebonden leden kunnen echter hun wens kenbaar 
maken om tot rapporteur te worden benoemd; het besluit daarover zal op ad-hocbasis 
worden genomen door de coördinatoren; 

- aan te bevelen de commissievoorzitter tijdens de vergadering van 24 juli 2019 het 
mandaat te geven om namens de Commissie juridische zaken 
begrotingsamendementen inzake het Hof van Justitie in te dienen; 

- de geselecteerde kandidaten voor de functie van plaatsvervangend uitvoerend directeur 
van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) uit te 
nodigen voor de vergadering van 3 september 2019 om een verklaring af te leggen 
voor de Commissie juridische zaken, alvorens de Raad de geslaagde kandidaat 
benoemt; 

- aan de Voorzitter van het Parlement een lijst van onafgedane zaken toe te zenden die 
volgens de Commissie juridische zaken in de negende zittingsperiode dient te worden 
bevestigd; 

- Iban García del Blanco (S&D, ES) te benoemen tot rapporteur voor het verzoek om 
opheffing van de immuniteit van José Manuel Fernandes (PPE, PT);

- het voorstel voor de vergaderkalender van de Commissie juridische zaken 2020 goed 
te keuren; 

- toestemming te vragen voor het organiseren van een hoorzitting/conferentie over 
grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in gewapende conflicten 
buitgemaakte kunstwerken en cultuurgoederen tijdens de vergadering van de 
Commissie juridische zaken van 3 december 2019, en andere betrokken commissies 
uit te nodigen om aan deze hoorzitting deel te nemen;
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- de Commissie te verzoeken om tijdens een van de volgende vergaderingen de 
volgende mededelingen aan de commissie te presenteren:
-  “Betere regelgeving: inventarisatie en verdere inzet”; 
-  “Een grotere rol voor de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid bij de 

beleidsvorming van de EU”;
-  “Controle op de toepassing van het EU-recht – Jaarverslag 2018”;
-  “Verdere versterking van de rechtsstaat in de Unie”;

- een vertegenwoordiger van de deskundigengroep op hoog niveau inzake kunstmatige 
intelligentie uit te nodigen om een presentatie te geven over de nota inzake ethische 
richtsnoeren voor betrouwbare kunstmatige intelligentie; 

- toestemming te vragen voor de volgende initiatiefverslagen:
- “Jaarverslagen 2017-2018 over subsidiariteit en evenredigheid”;
- “Controle op de toepassing van het EU-recht 2017 en 2018”;

- nota 0011/2016 van de Commissie juridische zaken getiteld “Beginselen voor 
immuniteitszaken” en de richtsnoeren van de Commissie juridische zaken voor de 
toepassing van artikel 141 bij te werken, naar aanleiding van de herziening van het 
Reglement;

- gebruik te maken van de schriftelijke procedure die tijdens het zomerreces zal worden 
geformuleerd met betrekking tot een parlementaire beslissing over de versnelde 
procedure die naar verwachting eind juli 2019 aan de commissie zal worden 
voorgelegd. 

Rectificaties (art. 241)

6. Actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de 
Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische 
aanduidingen
***I 2018/0189(COD) COM(2018)0365 – C8-0383/2018

• Onderzoek rectificatie: uitgesteld.

7. Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden
***I 2018/0106(COD) COM(2018)0218 – C8-0159/2018

• Onderzoek rectificatie: de commissie onderzoekt de rectificatie en besluit deze voor 
te leggen aan de plenaire vergadering. 

*** Stemming ***

8. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle 
afdelingen

2019/2028(BUD)

Bevoegd:
BUDG
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Stemming over een mandaat voor de voorzitter als rapporteur: de commissie hecht met 
20 stemmen voor, 1 tegen en 2 onthoudingen haar goedkeuring aan het mandaat voor 
de rapporteur voor de algemene begroting van de Europese Unie voor het 
begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen.

*** Einde stemming ***

9. Rondvraag

10. Volgende vergaderingen
 3 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

De vergadering wordt om 11.28 uur gesloten.
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Uitslag van de hoofdelijke stemmingen

Inhoud

1. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen 
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1.1. Eindstemming...........................................................................................................7

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthouding
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1. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle 
afdelingen 2019/2028(BUD) Rapp. Lucy Nethsingha (stemming over het mandaat voor de 
rapporteur)

1.1. Eindstemming

20 +
ECR Raffaele Stancanelli

GUE/NGL Manon Aubry

NI Sabrina Pignedoli

PPE Geoffroy Didier, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Marion Walsmann, Michaela Šojdrová

RENEW Karen Melchior, Lucy Nethsingha, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

S&D Ibán Garcia Del Blanco, Jackie Jones, Franco Roberti, Lara Wolters, Tiemo Wölken

VERTS/ALE Patrick Breyer, Sergey Lagodinsky

1 -
ID Gilles Lebreton

2 0
NI Mislav Kolakušić, Lefteris Nikolaou-Alavanos

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

+

-

0
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