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Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Prawna

JURI_PV(2019)0925_1

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniach 25 września 2019 r. w godz. 9.00–12.30 i 14.30–18.30

oraz 26 września 2019 r. w godz. 9.00–12.30
BRUKSELA

Lucy Nethsingha (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w środę 25 września 2019 r. o godz. 
09.10.

1. Przyjęcie porządku obrad JURI_OJ (2019)0925_1

Porządek obrad przyjęto w formie przedstawionej w poniższym protokole.

2. A) Komunikaty przewodniczącej

Brak.

Przy drzwiach zamkniętych 

3. Analiza potencjalnych lub faktycznych konfliktów interesów kandydatów na 
komisarzy 

Decyzje: 
Zgodnie z art. 2 załącznika VII do Regulaminu komisja kontynuowała ocenę 
potencjalnego lub faktycznego konfliktu interesów kandydatów na komisarzy. 

Ocena potencjalnych lub faktycznych konfliktów interesów następujących 
kandydatów na komisarzy: Margrethe Vestager, Valdisa Dombrovskisa, Maroša 
Šefčoviča, Dubravki Šuicy, Margaritisa Schinasa, Phila Hogana, Mariyi Gabriel, 
Nicolasa Schmita, Heleny Dalli, Paola Gentiloniego, Fransa Timmermansa, Ylvy 
Johansson, Kadri Simson, Janeza Lenarčiča i Jutty Urpilainen okazała się 
satysfakcjonująca, w związku z czym Komisja ją zakończyła.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 lit. b) załącznika VII komisja rozpatrzyła i przeanalizowała 
następnie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji uzupełniających wystosowane 
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w dniu 20 września 2019 r., które to odpowiedzi w dniu 24 września 2019 r. przedłożyli 
następujący kandydaci na komisarzy: Josep Borrell Fontelles, Věra Jourová, Elisa 
Ferreira, Stella Kyriakides, Didier Reynders, Sylvie Goulard, Virginijus Sinkevičius, 
Janusz Wojciechowski, Rovana Plumb i Johannes Hahn. Komisja uznała je za 
satysfakcjonujące i zakończyła ocenę potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu 
interesów w odniesieniu do następujących kandydatów na komisarzy: Josepa Borrella 
Fontellesa, Věry Jourovej, Elisy Ferreiry, Stelli Kyriakides, Didiera Reyndersa, Sylvie 
Goulard i Virginijusa Sinkevičiusa. 

W odniesieniu do kandydata na komisarza Janusza Wojciechowskiego komisja 
postanowiła zwrócić się o pisemne wyjaśnienie w uzupełnieniu do wyjaśnienia 
przekazanego już jej w dniu 24 września 2019 r. 

Komisja podjęła decyzję o zaproszeniu kandydatów na komisarzy Rovany Plumb i 
László Trócsányiego do udziału w dyskusji w dniu 26 września 2019 r. 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 lit. c) załącznika VII komisja postanowiła (stosunkiem głosów 
12–9–1) sporządzić zalecenie mające na celu rozwiązanie konfliktu interesów poprzez 
rezygnację z pewnych interesów finansowych kandydata na komisarza Johannesa 
Hahna.

Posiedzenie zawieszono o godz. 11.58.

* * *

25 września 2019 r. w godz. 14.30–15.30

Popołudniowa część posiedzenia rozpoczęła się o godz. 14.32.

4. Pomocniczość (art. 43 Regulaminu) 

Przewodnicząca ogłosiła, że od parlamentów narodowych wpłynęły następujące 
uzasadnione opinie:

• Uzasadniona opinia niższej izby parlamentu Irlandii, Dáil Éireann, w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia 
ram interoperacyjności pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca 
policyjna i sądowa, azyl i migracja) oraz zmieniającego [rozporządzenie (UE) 2018/XX 
[rozporządzenie Eurodac]], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie 
ECRIS-TCN] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA]

• Uzasadniona opinia senatu Irlandii, Seanad Éireann, w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia środków na 
rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej

Głos zabrał: Axel Voss (PPE).

*** Głosowanie ***
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5. Petycja nr 0660/2018, którą złożył J. C. M. (Hiszpania) w imieniu hiszpańskiego 
stowarzyszenia rodzin zastępczych FADES, w sprawie osób małoletnich 
wychowywanych w rodzinach zastępczych

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

Decyzja: projekt opinii przyjęto jednogłośnie 20 głosami. 

Głos zabrał: Jorge Buxadé Villalba (ECR).

Przy drzwiach zamkniętych 

6. Weryfikacja mandatów i okres wykonywania mandatu (art. 3 i 4 Regulaminu)

Brak.

7. Spory z udziałem Parlamentu (art. 149 Regulaminu)

Głos zabrali: Geoffroy Didier (sprawozdawca), Stéphane Séjourné (Renew Europe), 
Lara Wolters (S&D).

W odniesieniu do sprawy T-481/19 Portigon AG przeciwko Jednolitej Radzie ds. 
Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji – skarga o stwierdzenie nieważności – 
naprawa oraz restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja banków – składki pobierane 
na rzecz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji – decyzja 
Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji nr 
SRB/ES/SRF/2019/10 – rozporządzenie (UE) nr 806/2014 – dyrektywa 2014/59/UE – 
zarzut niezgodności z prawem – możliwa interwencja Parlamentu Europejskiego – 
komisja postanowiła stosunkiem głosów 17-0-3 wystąpić przed Sądem w celu obrony 
ważności zaskarżonych aktów.

W odniesieniu do sprawy T-466/19 Société Générale i in. przeciwko Jednolitej Radzie 
ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji – skarga o stwierdzenie nieważności 
– naprawa oraz restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja banków – składki 
pobierane na rzecz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji – 
decyzja Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji nr 
SRB/ES/SRF/2019/10 – rozporządzenie (UE) nr 806/2014 – zarzut niezgodności z 
prawem – możliwa interwencja Parlamentu Europejskiego – komisja postanowiła 
stosunkiem głosów 18-0-1 wystąpić przed Sądem w celu obrony ważności 
zaskarżonego rozporządzenia.

W odniesieniu do sprawy T-467/19 BNP Paribas i in. przeciwko Jednolitej Radzie ds. 
Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji – skarga o stwierdzenie nieważności – 
naprawa oraz restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja banków – składki pobierane 
na rzecz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji – decyzja 
Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji nr 
SRB/ES/SRF/2019/10 – rozporządzenie (UE) nr 806/2014 – zarzut niezgodności z 
prawem – możliwa interwencja Parlamentu Europejskiego – komisja postanowiła 
stosunkiem głosów 18-0-1 wystąpić przed Sądem w celu obrony ważności 
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zaskarżonego rozporządzenia.

W odniesieniu do sprawy T-468/19 Conféderation Nationale du Crédit Mutuel i in. 
przeciwko Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji – skarga 
o stwierdzenie nieważności – naprawa oraz restrukturyzacja i uporządkowana 
likwidacja banków – składki pobierane na rzecz jednolitego funduszu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji – decyzja Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i 
Uporządkowanej Likwidacji   nr SRB/ES/SRF/2019/10 – rozporządzenie (UE) nr 
806/2014 – zarzut niezgodności z prawem – możliwa interwencja Parlamentu 
Europejskiego – komisja postanowiła stosunkiem głosów 18-0-1 wystąpić przed Sądem 
w celu obrony ważności zaskarżonego rozporządzenia.

W odniesieniu do sprawy T-488/19 Crédit Agricole i in. przeciwko Jednolitej Radzie 
ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji – skarga o stwierdzenie nieważności 
– naprawa oraz restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja banków – składki 
pobierane na rzecz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji – 
decyzja Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji nr 
SRB/ES/SRF/2019/10 – rozporządzenie (UE) nr 806/2014 – zarzut niezgodności z 
prawem – możliwa interwencja Parlamentu Europejskiego – komisja postanowiła 
stosunkiem głosów 18-0-1 wystąpić przed Sądem w celu obrony ważności 
zaskarżonego rozporządzenia.

W odniesieniu do sprawy T-489/19 BPCE i in. przeciwko Jednolitej Radzie ds. 
Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji – skarga o stwierdzenie nieważności – 
naprawa oraz restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja banków – składki pobierane 
na rzecz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji – decyzja 
Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji nr 
SRB/ES/SRF/2019/10 – rozporządzenie (UE) nr 806/2014 – zarzut niezgodności z 
prawem – możliwa interwencja Parlamentu Europejskiego – komisja postanowiła 
stosunkiem głosów 18-0-1 wystąpić przed Sądem w celu obrony ważności 
zaskarżonego rozporządzenia.

W odniesieniu do sprawy T-511/19 Staciwa przeciwko Komisji – zarzut niezgodności 
z prawem art. 12 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – możliwa 
interwencja Parlamentu Europejskiego – komisja postanowiła stosunkiem głosów 18-0-
2 wystąpić przed Sądem w celu obrony ważności wyżej wymienionego przepisu.

W odniesieniu do sprawy C-481/19 Consob – nadużycie na rynku – obowiązek 
współpracy z organem prowadzącym dochodzenie – prawo do obrony – dyrektywa 
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady – rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 – ważność – możliwe przedstawienie uwag 
przez Parlament Europejski – komisja postanowiła stosunkiem głosów 17-0-3 
przedstawić uwagi w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości zgodnie z 
zaleceniem.

W odniesieniu do orzeczenia Europejskiego Urzędu ds. Pracy – uprawnienie do 
podejmowania decyzji w odniesieniu do lokalizacji siedziby – rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1149  – decyzja przedstawicieli rządów 
państw członkowskich (UE) 2019/1199 – możliwe działanie Parlamentu Europejskiego 
– komisja postanowiła stosunkiem głosów 18-2-1 wnieść skargę na wyżej wymienioną 
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decyzję.

***Koniec głosowania***

Posiedzenie zawieszono o godz. 15.05.

25 września 2019 r. w godz. 15.30–16.30

Posiedzenie kontynuowano o godz. 15.35 przy drzwiach zamkniętych.

Przy drzwiach zamkniętych 

8. Wniosek o uchylenie immunitetu José Manuela Fernandesa
JURI/9/00522

2019/2005(IMM)

Sprawozdawca:
Ibán García Del Blanco (S&D)

Przedm. właśc.:
JURI
 Wysłuchanie
 Wymiana poglądów

Decyzja: przesłuchanie José Manuela Fernandesa (PPE) oraz wymiana poglądów.

25 września 2019 r. w godz. 16.30–17.00

Posiedzenie kontynuowano o godz. 16.22 w trybie jawnym.

9. Przedstawienie przez Komisję nowych priorytetów polityki w zakresie własności 
intelektualnej

Wymiana poglądów

Głos zabrali: Pierre Delsaux (Komisja Europejska), Patrick Breyer (Verts/ALE), Axel 
Voss (PPE), Tiemo Wölken (S&D), Raffaele Stancanelli (ECR), Ibán García Del 
Blanco (S&D), Lucy Nethsingha (przewodnicząca).

Posiedzenie zawieszono do następnego dnia o godz. 17.00.

* * *

26 września 2019 r. w godz. 9.00–10.00
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Przy drzwiach zamkniętych 

10. Posiedzenie koordynatorów

Lucy Nethsingha (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie przy drzwiach zamkniętych w 
czwartek 26 września 2019 r. o godz. 10.08.

26 września 2019 r. w godz. 10.00–13.00

Przy drzwiach zamkniętych 

2.   B) Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów

Brak.

11. Analiza potencjalnych lub faktycznych konfliktów interesów kandydatów na 
komisarzy 

Decyzje: 

Zgodnie z art. 2 załącznika VII do regulaminu komisja kontynuowała ocenę 
potencjalnego lub faktycznego konfliktu interesów kandydatów na komisarzy.  

Zgodnie z art. 2 ust. 3 lit. b) załącznika VII komisja odbyła wymianę poglądów z 
kandydatką na komisarza Rovaną Plumb, a następnie z kandydatem na komisarza 
László Trócsányim. Po wymianie poglądów wywiązała się ożywiona dyskusja.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 lit. c) załącznika VII komisja podjęła następujące decyzje w 
odniesieniu do kandydatki na komisarza Rovany Plumb.

Stosunkiem głosów 15-6-2 komisja orzekła o istnieniu konfliktu interesów. Następnie 
stosunkiem głosów 8-12-2 odrzuciła możliwość sporządzenia zalecenia mającego na 
celu rozwiązanie konfliktu interesów poprzez rezygnację z danego interesu 
finansowego lub zmianę zakresu kompetencji. Następnie stosunkiem głosów 20-0-2 
komisja postanowiła, że nowo wybrany przewodniczący Komisji powinien zostać 
poinformowany o istnieniu konfliktu interesów oraz o fakcie, że do czasu rozwiązania 
tego konfliktu kandydatka nie może pełnić funkcji komisarza ds. zaproponowanego 
zakresu kompetencji, a także o konieczności rozwiązania tej kwestii. Komisja uznała 
jednak, że nowo wybranemu przewodniczącemu nie powinno się narzucać możliwego 
rozwiązania.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 lit. c) załącznika VII komisja podjęła następujące decyzje w 
odniesieniu do kandydata na komisarza László Trócsányiego.

Stosunkiem głosów 11-9-2 komisja orzekła o istnieniu konfliktu interesów. Następnie 
stosunkiem głosów 5-16-1 odrzuciła możliwość sporządzenia zalecenia mającego na 
celu rozwiązanie konfliktu interesów poprzez zmianę zakresu kompetencji. Następnie 
stosunkiem głosów 17-2-2 komisja postanowiła, że nowo wybrany przewodniczący 
Komisji powinien zostać poinformowany o istnieniu konfliktu interesów oraz o fakcie, 
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że do czasu rozwiązania tego konfliktu kandydat nie może pełnić funkcji komisarza ds. 
zaproponowanego zakresu kompetencji, a także o konieczności rozwiązania tej kwestii. 
Komisja uznała jednak, że nowo wybranemu przewodniczącemu nie powinno się 
narzucać możliwego rozwiązania.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 lit. b) załącznika VII komisja rozpatrzyła i przeanalizowała 
następnie udzielone w dniu 25 września 2019 r. przez kandydata na komisarza Janusza 
Wojciechowskiego odpowiedzi na wniosek o udzielenie dodatkowych informacji 
wystosowany tego samego dnia. Komisja uznała te odpowiedzi za satysfakcjonujące i 
zakończyła ocenę potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów w odniesieniu 
do tego kandydata.

Komisja rozpatrzyła następnie odpowiedź udzieloną w dniu 26 września 2019 r. przez 
kandydata na komisarza Johannesa Hahna na zalecenie komisji z dnia 25 września 2019 
r. Ponieważ kandydat poinformował, że zgadza się z zaleceniem komisji, ta ostatnia 
uznała tę informację za satysfakcjonującą i zakończyła ocenę potencjalnego lub 
rzeczywistego konfliktu interesów w odniesieniu do tego kandydata.

Na tej podstawie komisja ma przekazać komisjom właściwym do spraw wysłuchań 
wyniki oceny konfliktu interesów do dnia 27 września, tak aby przesłuchania mogły 
rozpocząć się w dniu 30 września zgodnie z planem. Przewodniczący Parlamentu ma 
zostać informowany o decyzjach dotyczących kandydatów na komisarzy Rovany Plumb 
i László Trócsányiego.

12. Sprawy różne

Brak.

13. Następne posiedzenia
 14 października 2019 r. w godz. 15.00–18.30 (Bruksela)

Posiedzenie zakończyło się o godz. 13.00.
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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 
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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