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Jogi Bizottság

JURI_PV(2019)0925_1

JEGYZŐKÖNYV
a 2019. szeptember 25-én, 9.00–12.30 és 14.30–18.30,

és 2019. szeptember 26-án, 9.00–12.30 között tartott ülésről
BRÜSSZEL

Az ülést 2019. szeptember 25-én, szerdán, 9.10-kor Lucy Nethsingha (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. A napirend elfogadása JURI_OJ (2019)0925_1

A napirendet az alábbi módosításokkal elfogadják.

2. A) Az elnök közleményei

Nincsenek.

Zárt ülés 

3. A biztosjelöltek potenciális vagy tényleges összeférhetetlenségének vizsgálata 

Határozatok: 
A bizottság az eljárási szabályzat VII. melléklete 2. cikkének megfelelően folytatja a 
biztosjelöltek potenciális vagy tényleges összeférhetetlenségének értékelését. 

A következő biztosjelöltek potenciális vagy tényleges összeférhetetlenségének 
értékelését illetően a bizottság úgy határoz, hogy elégedett, és lezárja az értékelést: 
Margrethe Vestager asszony, Valdis Dombrovskis úr, Maroš Šefčovič úr, Dubravka 
Šuica asszony, Margaritis Schinas úr, Phil Hogan úr, Mariya Gabriel asszony, Nicolas 
Schmit úr, Helena Dalli asszony, Paolo Gentiloni úr, Frans Timermanns úr, Ylva 
Johansson asszony, Kadri Simson asszony, Janez Lenarčič úr és Jutta Urpilainen 
asszony.

A VII. melléklet 2. cikke (3) bekezdésének b) pontja értelmében a bizottság ezt 
követően megvizsgálja és megfelelően elemzi az általa 2019. szeptember 20-án kért 
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kiegészítő információkra a következő biztosjelöltek által 2019. szeptember 24-én adott 
válaszokat: Josep Borrell Fontelles úr, Věra Jourová asszony, Elisa Ferreira asszony, 
Stella Kyriakides asszony, Didier Reynders úr, Sylvie Goulard asszony, Virginijus 
Sinkevičius úr, Janusz Wojciechowski úr, Rovana Plumb asszony, Johannes Hahn úr. A 
bizottság úgy határoz, hogy elégedett a válaszokkal, és lezárja a következő biztosjelöltek 
potenciális vagy tényleges összeférhetetlenségének értékelését: Josep Borrell Fontelles 
úr, Věra Jourová asszony, Elisa Ferreira asszony, Stella Kyriakides asszony, Didier 
Reynders úr, Sylvie Goulard asszony, Virginijus Sinkevičius úr. 

Janusz Wojciechowski biztosjelöltet illetően a bizottság úgy határoz, hogy további 
írásbeli pontosítást kér a biztosjelölt által 2019. szeptember 24-én írásban már 
benyújtottakon kívül. 

A bizottság úgy határoz, hogy meghívja Rovana Plumb és Trócsányi László 
biztosjelölteket egy, a bizottsággal 2019. szeptember 26-án tartandó megbeszélésre. 

A VII. melléklet 2. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében a bizottság 12-9-1 
arányban úgy határoz, hogy ajánlást készít azzal a céllal, hogy megoldja az 
összeférhetetlenséget azáltal, hogy Johannes Hahn biztosjelölt lemond bizonyos 
pénzügyi érdekeltségeiről.

Az ülést 11.58-kor felfüggesztik.

* * *

2019. szeptember 25., 14.30–15.30

Az ülés délutáni része 14.32-kor kezdődik.

4. Szubszidiaritás (43. cikk) 

Az elnök bejelenti, hogy a nemzeti parlamentektől az alábbi indokolt vélemények 
érkeztek be:

• Az ír képviselőház (Dáil Éireann) indokolt véleménye az uniós információs rendszerek 
közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (rendőrségi és igazságügyi 
együttműködés, menekültügy és migráció), valamint az (EU) 2018/XX rendelet [az 
Eurodac-rendelet], az (EU) 2018/XX rendelet [az ECRIS-TCN rendelet] és az (EU) 
2018/XX rendelet [az eu-LISA rendelet] módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanács rendeletre irányuló javaslatról

• Az ír szenátus (Seanad Éireann) indokolt véleménye a transzeurópai közlekedési 
hálózat megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési intézkedésekről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Felszólalók: Axel Voss (PPE).

*** Szavazás ***



PV\1189919HU.docx 3/11 PE641.372v01-00

HU

5. J.C.M. spanyol állampolgár által a FADES (Befogadó Családok Spanyol 
Egyesülete) nevében benyújtott 0660/2018. számú petíció a gyámság alatt álló 
kiskorúakról

   JURI/9/01350
Előadó: Lucy Nethsingha (Renew Europe)

Határozat: A véleménytervezetet 20 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadják. 

Felszólalók: Jorge Buxadé Villalba (ECR).

Zárt ülés 

6. Mandátumvizsgálat és a képviselői megbízatás időtartama (3. és 4. cikk)

Nincsenek.

7. A Parlamentet érintő jogviták (149. cikk)

Felszólalók: Geoffroy Didier (az előadó), Stéphane Séjourné (Renew Europe), Lara 
Wolters (S&D).

Tekintettel a T-481/19. sz. Portigon AG kontra Egységes Szanálási Testület  ügyre 
– Megsemmisítés iránti kereset – Bankok helyreállítása és szanálása –  A bankok által 
az Egységes Szanálási Alapnak fizetendő hozzájárulások – Az Egységes Szanálási 
Testület SRB/ES/SRF/2019/10. sz határozata – 806/2014/EU rendelet – 2014/59/EU 
irányelv – Jogellenességi kifogás – Az Európai Parlament esetleges beavatkozása, a 
bizottság 17 támogató szavazattal, 0 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett úgy határoz, 
hogy beavatkozik a Törvényszék előtt a vitatott rendelkezések érvényességének 
védelme érdekében.

Tekintettel a T-466/19. sz. Société Générale és társai kontra Egységes Szanálási 
Testület ügyre – Megsemmisítés iránti kereset – Bankok helyreállítása és szanálása –  A 
bankok által az Egységes Szanálási Alapnak fizetendő hozzájárulások – Az Egységes 
Szanálási Testület SRB/ES/SRF/2019/10. sz határozata – 806/2014/EU rendelet – 
Jogellenességi kifogás – Az Európai Parlament esetleges beavatkozása, a bizottság 18 
támogató szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy határoz, hogy 
beavatkozik a Törvényszék előtt a vitatott rendelet érvényességének védelme 
érdekében.

Tekintettel a T-467/19. sz. BNP Paribas és társai kontra Egységes Szanálási 
Testület ügyre – Megsemmisítés iránti kereset – Bankok helyreállítása és szanálása –  A 
bankok által az Egységes Szanálási Alapnak fizetendő hozzájárulások – Az Egységes 
Szanálási Testület SRB/ES/SRF/2019/10. sz határozata – 806/2014/EU rendelet – 
Jogellenességi kifogás – Az Európai Parlament esetleges beavatkozása, a bizottság 18 
támogató szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy határoz, hogy 
beavatkozik a Törvényszék előtt a vitatott rendelet érvényességének védelme 
érdekében.

Tekintettel a T-468/19. sz. Confédération nationale du Crédit mutuel és társai 
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kontra Egységes Szanálási Testület ügyre – Megsemmisítés iránti kereset – Bankok 
helyreállítása és szanálása –  A bankok által az Egységes Szanálási Alapnak fizetendő 
hozzájárulások – Az Egységes Szanálási Testület SRB/ES/SRF/2019/10. sz határozata 
– 806/2014/EU rendelet – Jogellenességi kifogás – Az Európai Parlament esetleges 
beavatkozása, a bizottság 18 támogató szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás 
mellett úgy határoz, hogy beavatkozik a Törvényszék előtt a vitatott rendelet 
érvényességének védelme érdekében.

Tekintettel a T-488/19. sz. Crédit Agricole és társai kontra Egységes Szanálási 
Testület ügyre – Megsemmisítés iránti kereset – Bankok helyreállítása és szanálása – A 
bankok által az Egységes Szanálási Alapnak fizetendő hozzájárulások – Az Egységes 
Szanálási Testület SRB/ES/SRF/2019/10. sz határozata – 806/2014/EU rendelet – 
Jogellenességi kifogás – Az Európai Parlament esetleges beavatkozása, a bizottság 18 
támogató szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy határoz, hogy 
beavatkozik a Törvényszék előtt a vitatott rendelet érvényességének védelme 
érdekében.

Tekintettel a T-489/19. sz. BPCE és társai kontra Egységes Szanálási Testület 
ügyre – Megsemmisítés iránti kereset – Bankok helyreállítása és szanálása – A bankok 
által az Egységes Szanálási Alapnak fizetendő hozzájárulások – Az Egységes Szanálási 
Testület SRB/ES/SRF/2019/10. sz határozata – 806/2014/EU rendelet – Jogellenességi 
kifogás – Az Európai Parlament esetleges beavatkozása, a bizottság 18 támogató 
szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy határoz, hogy beavatkozik a 
Törvényszék előtt a vitatott rendelet érvényességének védelme érdekében.

Tekintettel a T-511/19. sz., Staciwa kontra Bizottság ügyre – Jogellenességi 
kifogás a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 12. cikkének (2) bekezdése ellen – Az 
Európai Parlament esetleges beavatkozása, a bizottság 18 támogató szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett úgy határoz, hogy beavatkozik a Törvényszék 
előtt a fent említett rendelkezés érvényességének védelme érdekében.

Tekintettel a C-481/19. sz. Consob ügyre – Piaci visszaélés – A nyomozó 
hatósággal való együttműködés kötelezettsége – A védelemhez való jog – Az Európai 
Parlament és a Tanács 2003/6/EK irányelve – Az Európai Parlament és a Tanács 
596/2014/EU rendelete – Érvényesség – Az Európai Parlament észrevételeinek 
esetleges benyújtása, a bizottság 17 támogató szavazattal, 0 ellenszavazattal, 3 
tartózkodás mellett úgy határoz, hogy az ajánlásnak megfelelően észrevételeket nyújt 
be a Bíróság előtti eljárásban.

Tekintettel az Európai Munkaügyi Hatóság ügyére – Döntésdöntéshozatali 
hatáskör a székhely helyszíne tekintetében – Az Európai Parlament és a Tanács 
2019/1149/EU rendelete – A tagállamok kormányai képviselőinek (EU, Euratom) 
2019/1199 határozata – Az Európai Parlament esetleges fellépése, a bizottság 18 
támogató szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy határoz, hogy 
keresetet indít a fent említett határozat ellen.

*** Szavazás vége***

Az ülést 15.05-kor felfüggesztik.
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2019. szeptember 25., 15.30–16.30

Az ülés zárt ajtók mögött folytatódik 15.35-kor.

Zárt ülés 

8. José Manuel Fernandes mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
JURI/9/00522

2019/2005(IMM)

Előadó:
Ibán García Del Blanco (S&D)

Illetékes:
JURI
 Meghallgatás
 Eszmecsere

Határozat: José Manuel Fernandest (PPE) meghallgatják, majd eszmecsere 
következik.

2019. szeptember 25., 16.30–17.00

Az ülés 16.22-től nyilvánosan folytatódik.

9. A Bizottság ismertetője a szellemi tulajdonnal kapcsolatos politika új prioritásairól

Eszmecsere

Felszólalók: Pierre Delsaux (Európai Bizottság), Patrick Breyer (Verts/ALE), Axel 
Voss (PPE), Tiemo Wölken (S&D), Raffaele Stancanelli (ECR), Ibán García Del 
Blanco (S&D), Lucy Nethsingha (elnök).

Az ülést 17 órakor másnapig felfüggesztik.

* * *

2019. szeptember 26., 9.00–10.00

Zárt ülés 

10. Koordinátorok ülése

A zárt ülést 2019. szeptember 26-án, csütörtökön, 10.08-kor Lucy Nethsingha (elnök) 
elnökletével megnyitják.
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2019. szeptember 26. 10.00–13.00

Zárt ülés 

2.   B) Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

Nincsenek.

11. A biztosjelöltek potenciális vagy tényleges összeférhetetlenségének vizsgálata 

Határozatok: 

A bizottság az eljárási szabályzat VII. melléklete 2. cikkének megfelelően folytatja a 
biztosjelöltek potenciális vagy tényleges összeférhetetlenségének értékelését.  

A bizottság a VII. melléklet 2. cikke (3) bekezdésének b) pontja értelmében megtartja 
eszmecseréjét először Rovana Plumb biztosjelölttel, majd ezt követően Trócsányi 
László biztosjelölttel. Az eszmecseréket széles körű vita követi.

Rovana Plumb biztosjelölttel kapcsolatban a bizottság a VII. melléklet 2. cikke (3) 
bekezdésének c) pontja értelmében az alábbi határozatokat hozza:

A bizottság 15–6–2 szavazati aránnyal úgy határoz, hogy összeférhetetlenség áll fenn. 
Ezt követően a bizottság 8–12–2 arányban elutasítja egy olyan ajánlás kidolgozásának 
lehetőségét, amelynek célja az összeférhetetlenség megszüntetése a szóban forgó 
pénzügyi érdek kérdésének megoldása vagy a portfólió módosítása révén. Ezt követően 
a bizottság 20–0–2 szavazati aránnyal úgy határoz, hogy a Bizottság megválasztott 
elnökét tájékoztatni kell arról, hogy a jelenlegi állás szerint összeférhetetlenség áll fenn, 
és addig, amíg a konfliktus meg nem oldódik, a jelölt nem töltheti be a javasolt 
portfólióért felelős biztos pozícióját, tájékoztatni kell továbbá arról is, hogy e problémát 
meg kell oldani, de a megválasztott elnök számára nem lehet előírni a lehetséges 
megoldást.

Trócsányi László biztosjelölttel kapcsolatban a bizottság a VII. melléklet 2. cikke (3) 
bekezdésének c) pontja értelmében az alábbi határozatokat hozza:

A bizottság 11–9–2 szavazati aránnyal úgy határoz, hogy összeférhetetlenség áll fenn. 
Ezt követően a bizottság 5–16–1 arányban elutasítja egy olyan ajánlás kidolgozásának 
lehetőségét, amelynek célja az összeférhetetlenségnek a portfólió módosítása révén 
történő megszüntetése. Ezt követően a bizottság 17–2–2 szavazati aránnyal úgy határoz, 
hogy a Bizottság megválasztott elnökét tájékoztatni kell arról, hogy a jelenlegi állás 
szerint összeférhetetlenség áll fenn, és addig, amíg a konfliktus meg nem oldódik, a 
jelölt nem töltheti be a javasolt portfólióért felelős biztos pozícióját, tájékoztatni kell 
továbbá arról is, hogy e problémát meg kell oldani, de a megválasztott elnök számára 
nem lehet előírni a lehetséges megoldást.

A VII. melléklet 2. cikke (3) bekezdésének b) pontja értelmében a bizottság ezt 
követően megvizsgálja és megfelelően elemzi az általa 2019. szeptember 25-én kért 
kiegészítő információkra Janusz Wojciechowski biztosjelölt által ugyanaznap adott 
választ. A bizottság úgy határoz, hogy elégedett a válaszokkal, és lezárja az érintett 
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biztosjelölt potenciális vagy tényleges összeférhetetlenségének értékelését.

Végül a bizottság megvizsgálja Johannes Hahn biztosjelölt 2019. szeptember 26-i 
válaszát a bizottság 2019. szeptember 25-i ajánlására. Mivel a biztosjelölt arról 
tájékoztatja a bizottságot, hogy egyetért a bizottság ajánlásaival, a bizottság úgy határoz, 
hogy elégedett a válasszal, és lezárja az érintett biztosjelölt potenciális vagy tényleges 
összeférhetetlenségének értékelését.

Ennek alapján a bizottságnak szeptember 27. előtt tájékoztatnia kell a meghallgatásokért 
felelős bizottságokat az összeférhetetlenségek vizsgálatának eredményeiről, hogy a 
meghallgatások a terveknek megfelelően szeptember 30-án elkezdődhessenek. A 
Parlament elnökét tájékoztatni kell a Rovana Plumb és Trócsányi László 
biztosjelöltekre vonatkozó határozatokról.

12. Egyéb kérdések

Nincsenek.

13. Következő ülések
 2019. október 14., 15.00–18.30 (Brüsszel)

Az ülést 13.00-kor berekesztik.
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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 (1,2,3), Sergey Lagodinsky (1,2,3), Marion Walsmann (1,2,3), Ibán García Del Blanco (1,2,3), Raffaele Stancanelli 
(1,2,3)

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

Manon Aubry (1,2,3), Patrick Breyer (1,2,3), Geoffroy Didier (1,2,3), Angel Dzhambazki (3), Esteban González Pons (1,2,3), Mislav 
Kolakušić (1,2,3), Gilles Lebreton (1,2,3), Karen Melchior (1,2,3), Lefteris Nikolaou-Alavanos (1,2), Sabrina Pignedoli (1,2,3), Jiří 
Pospíšil (1,2), Franco Roberti (1,2,3), Liesje Schreinemacher (1,2,3), Stéphane Séjourné (1,2,3), József Szájer (1,2,3), Axel Voss (1,2,3), 
Lara Wolters (1,2,3), Tiemo Wölken (1,2,3)

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

Magdalena Adamowicz (1,2), Jorge Buxadé Villalba (1,2), Andrea Caroppo (1,2), Nicola Danti (1,2), Pascal Durand (1,2, 3), Evelyne 
Gebhardt (3), Andrzej Halicki (1,2,3), Heidi Hautala (1,2,3), Javier Nart (1,2), Emil Radev (1,2), Nacho Sánchez Amor (1,2), Marie 
Toussaint (1,2,3), Bettina Vollath (1,2), Kosma Złotowski (3)

209 (7)

Kinga Gál (3), László Trócsányi(2)

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 
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