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ATA
Reunião de 24 de julho de 2019, das 9.00 às 12.30

BRUXELAS

A reunião tem início às 9.07 de quarta-feira, 24 de julho de 2019, sob a presidência de Lucy 
Nethsingha (presidente).

24 de julho de 2019, das 9.00 às 10.30

À porta fechada

1. Reunião de coordenadores

* * *

24 de julho de 2019, das 10.30 às 10.35

A reunião prossegue à porta fechada.

2. Aprovação da ordem do dia
Decisão: O projeto de ordem do dia é aprovado com a seguinte alteração: 

- o ponto 6 é adiado.

24 de julho de 2019, das 10.35 às 11.45

À porta fechada

3. Verificação de poderes e duração do mandato parlamentar (artigos 3.º e 4.º do 
Regimento)

A comissão verifica, por 20 votos a favor, 0 votos contra e 1 abstenção, os poderes de:
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(i) Hannes HANSO, em substituição de Ivari PADAR, a partir de 4 de abril de 2019; 

(ii) Pablo ARIAS ECHEVERRÍA, em substituição de Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL 
BARRIO, a partir de 21 de maio de 2019; 

em ambos os casos, até ao final da última legislatura, em 2 de julho de 2019, às 10h00.

4. Litígios em que o Parlamento se encontra envolvido (artigo 149.º do Regimento)

- A comissão aprova, por 20 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, uma 
recomendação no sentido de o Parlamento intervir no processo C-389/19 P, 
Comissão/Suécia – Recurso do acórdão do Tribunal Geral, de 7 de março de 2019, no 
processo T-837/16 – Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2006 (REACH) – Autorização de substâncias que 
suscitam elevada preocupação – tinta de cromato de chumbo – Decisão de Execução 
C(2016)5644 da Comissão, de 7 de setembro de 2016 – Possível participação do 
Parlamento Europeu no processo de recurso (relator: Geoffroy Didier);

- A comissão aprova, por 16 votos a favor, 3 contra e 2 abstenções, uma recomendação 
no sentido de o Parlamento não intervir no processo C-389/19 P-R, Comissão/Suécia – 
Medidas provisórias solicitadas no âmbito do processo pendente C-389/19 P de 
recurso do acórdão do Tribunal Geral, de 7 de março de 2019, no processo T-837-16 
(relator: Geoffroy Didier);

- A comissão aprova, por 20 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, uma 
recomendação no sentido de o Parlamento intervir no processo T-315/19, 
BT/Comissão – Exceção de ilegalidade do artigo 20.º do Anexo VIII do Estatuto dos 
Funcionários – Possível intervenção do Parlamento Europeu;

- A comissão aprova, por 20 votos a favor, 1 voto contra e 2 abstenções, uma 
recomendação no sentido de o Parlamento não intervir no processo T-279/19, Front 
Polisario/Conselho – Decisão do Conselho (UE) 2019/217 sobre a celebração do 
Acordo entre a União Europeia e o Reino de Marrocos relativamente à alteração dos 
Protocolos n.ºs 1 e  4 ao Acordo de Associação UE-Marrocos – Possível intervenção 
do Parlamento Europeu;

- A comissão aprova, por 22 votos a favor, 0 votos contra e 1 abstenção, uma 
recomendação no sentido de o Parlamento apresentar observações no processo C-
361/19, De Ruiter – Pedido de decisão prejudicial – Artigo 99.º, n.º 1, do Regulamento 
(UE) n.º1306/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho – política agrícola comum – 
Possível apresentação de observações por parte do Parlamento Europeu.

Intervenções: Lucy Nethsingha (presidente), Geoffroy Didier (relator), Lara Wolters (S&D), 
Patrick Breyer (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew Europe), Sergey Lagodinsky 
(Verts/ALE) e Serviço Jurídico.

* * *
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24 de julho de 2019, das 11.45 às 12.30

A reunião prossegue aberta ao público.

5. Comunicações da presidência

Na reunião realizada em 24 de julho de 2019, os coordenadores tomam as seguintes decisões:

- redigir uma carta à Conferência dos Presidentes das Comissões relativa à análise da 
declaração de interesses financeiros dos comissários indigitados Kadri Simson e Ioan 
Mircea Paşcu, indicando que, uma vez que ainda não foram atribuídas pastas aos 
comissários indigitados, a comissão não se encontra em condições de se pronunciar 
sobre o conflito de interesses. A referida carta será discutida pelos coordenadores na 
sua reunião de 3 de setembro de 2019, tendo em vista comunicar a posição da 
Comissão JURI à Conferência dos Presidentes das Comissões; 

- atribuir pontos aos grupos políticos e não atribuir pontos aos deputados não inscritos; 
no entanto, um deputado não inscrito pode manifestar o desejo de ser relator; nesse 
caso, os coordenadores tomam uma decisão sobre o assunto numa base ad hoc; 

- recomendar à comissão que, na reunião de 24 de julho de 2019, atribua mandato ao 
presidente para apresentar alterações orçamentais relativas ao Tribunal de Justiça, em 
nome da Comissão JURI; 

- convidar, para a reunião de 3 de setembro de 2019, os candidatos selecionados para o 
cargo de subdiretor executivo do Instituto da Propriedade Intelectual da União 
Europeia (EUIPO) a proferir uma declaração perante a Comissão JURI antes de o 
Conselho nomear o candidato escolhido; 

- transmitir ao Presidente do Parlamento uma lista de processos pendentes que deseja 
ver confirmados na 9.ª legislatura; 

- nomear Iban García del Blanco (S&D, ES) como relator do pedido de levantamento de 
imunidade de José Manuel Fernandes (PPE, PT);

- aprovar a proposta de calendário das reuniões da Comissão JURI para 2020; 

- solicitar autorização para organizar, na reunião da Comissão JURI de 3 de dezembro 
de 2019, uma audição/conferência sobre pedidos transfronteiriços de devolução de 
obras de arte e bens culturais pilhados em conflitos armados e convidar outras 
comissões competentes a participar nesta audição;

- convidar a Comissão a apresentar à Comissão JURI, numa das próximas reuniões, as 
seguintes comunicações:
-  «Legislar melhor: fazer o ponto da situação e honrar os nossos 

compromissos»; 
-  «Os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade: reforçar o seu papel 

no processo de elaboração de políticas da UE»;
-  «Controlo da aplicação do Direito da União Europeia – Relatório Anual de 

2018»;
-  «Prosseguir o reforço do Estado de direito na União»;
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- convidar um representante do Grupo de Peritos de Alto Nível em Inteligência Artificial a 
apresentar o documento sobre orientações em matéria de ética para uma inteligência artificial 
fidedigna; 

- solicitar autorização para os seguintes relatórios de iniciativa:
- «Relatórios anuais de 2017 e de 2018 sobre a subsidiariedade e a 
proporcionalidade»;
- «Controlo da aplicação do Direito da União Europeia em 2017 e 2018»;

- proceder à atualização da Comunicação 0011/2016 da Comissão JURI intitulada 
«Princípios sobre casos de imunidade», bem como das diretrizes da Comissão JURI 
para a aplicação do artigo 141.º do Regimento, no seguimento da revisão do 
Regimento;

- recorrer a um procedimento escrito, a formular durante as férias de verão, relativo a 
uma decisão parlamentar sobre processos acelerados, cujo envio à comissão está 
previsto para o final de julho de 2019. 

Retificações (Artigo 241.º do Regimento)

6. Ação da União na sequência da sua adesão ao Ato de Genebra do Acordo de 
Lisboa relativo às denominações de origem e às indicações geográficas
***I 2018/0189(COD) COM(2018)0365 – C8-0383/2018

• Análise de uma retificação: adiada.

7. Proteção das pessoas que denunciam infrações ao direito da União
***I 2018/0106(COD) COM(2018)0218 – C8-0159/2018

Análise de uma retificação: A comissão examina a retificação e decide apresentá-la 
em sessão plenária. 

*** Período de votação ***

8. Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 – todas as secções
2019/2028(BUD)

Fundo:
BUDG

Votação do mandato do presidente como relator: A comissão aprova, por 20 votos a 
favor, 1 voto contra e 2 abstenções, o mandato do relator para o orçamento geral da 
União Europeia para o exercício de 2020 – todas as secções.

*** Fim da votação ***

9. Diversos

10. Próximas reuniões
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 3 de setembro de 2019, das 9.00 às 12.30 e das 14.30 às 18.30 (Bruxelas)

A reunião é encerrada às 11.28.
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Resultados das votações nominais finais

Índice
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Legenda dos símbolos utilizados:
+ : a favor
- : contra
0 : abstenções
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1. Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 – todas as secções  
2019/2028(BUD)  Relatora Lucy Nethsingha (votação do mandato da relatora)

1.1. Votação final

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

Correções e intenções de voto

+

-

0
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

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

Lucy Nethsingha, Sergey Lagodinsky, Marion Walsmann, Ibán Garcia Del Blanco, Raffaele Stancanelli

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

Manon Aubry, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, 
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Sabrina Pignedoli, Franco Roberti, Liesje Schreinemacher, József Szájer, Stéphane Séjourné, Axel Voss, 
Lara Wolters, Tiemo Wölken

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

Pascal Durand, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Marie Toussaint

209 (7)

Michaela Šojdrová

216 (3)

56 (8) (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/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

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/ 
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ 
Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della commissione/ 
Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Ewa Wojtowicz, Pasquale Ciuffreda, Valeria Ghilardi, Ollivier Gimenez Espinos, Luca Iacumin, Henrik Kjellin, Magnus Nordanskog, 
Carine Piaguet, Anna-Sabine Rieder, Francisco Manuel Ruiz-Risueño Montoya

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Natalia Ewiakova, Magdalena Guzowska

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ 
Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


