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BRÜSSZEL

Az ülést 2019. október 14-én, szerdán, 15.07-kor Lucy Nethsingha (elnök) elnökletével nyitják 
meg.

2019. október 14., 15.00–16.00

1. A napirend elfogadása

Határozat: A napirendet az alábbi módosításokkal elfogadják.

2. Az elnök közleményei

Az elnök bejelenti, hogy Lagodinsky úr kérelmet nyújtott be, hogy a német közszolgálati 
televíziós műsorszolgáltató, a WDR filmet forgathasson a JURI bizottság ülésén. Az újságírók 
annak engedélyezését kérték, hogy az ülés elején felvételeket készíthessenek, amelyeket aztán 
az Europamagazin című műsor egyik adásában fognak felhasználni.  Az elnök bejelenti, hogy 
amennyiben senki sem emel kifogást, az ülés elején kb. 5 percre engedélyezi a forgatást.

Senki sem emelt kifogást, ezért az újságírók engedélyt kaptak a forgatásra.

Az elnök közleményei a koordinátorok 2019. szeptember 26-i határozataival kapcsolatban

Az elnök tájékoztat a koordinátorok által hozott alábbi határozatokról:
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 Gilles Lebreton (ID) jelölése a BUDG bizottság „2018. évi mentesítés: Az EU általános 
költségvetése – Bíróság” című véleményének előadójául;

 a titkárság megfigyelőként való részvétele az érdekelt felekkel a digitális egységes piacon 
a szerzői jogról szóló irányelv 17. cikkének alkalmazásáról folytatott párbeszédek 
keretében rendezett üléseken;


         A



3. Eszmecsere az EUIPO ügyvezető igazgatójával

Felszólalók: Christian Archambeau (az EUIPO ügyvezető igazgatója), Tiemo Wölken (S&D), 
Marion Walsmann (PPE), Axel Voss (PPE), Lucy Nethsingha (elnök), Axel Voss (PPE).

4. Határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások
***I 2018/0114(COD) COM(2018)0241 – C8-0167/2018

• Helyesbítés vizsgálata

Határozat: A bizottság megvizsgálta a helyesbítést, és úgy határozott, hogy nem emel ellene 
kifogást és a plenáris ülés elé terjeszti azt.

5. Végrehajtási aktusok és intézkedések (112. cikk)

Nincsenek.

* * *

2019. október 14., 16.00–17.30

Az ülés zárt ülésként folytatódik.

6. A Parlamentet érintő jogviták (149. cikk)

Felszólalók: Geoffroy Didier (állandó előadó)

A T-576/19 sz., DV és társai kontra Bizottság ügyben — jogellenességi kifogás a személyzeti 
szabályzat X. mellékletének 6. cikke ellen – az Európai Parlament esetleges beavatkozása – a 
bizottság 12 támogató szavazattal egyhangúlag úgy határoz , hogy javasolja a Parlamentnek, 
hogy avatkozzon be az Európai Unió Törvényszéke előtt folyó eljárásba annak érdekében , 
hogy védje a személyzeti szabályzat X. melléklete 6. cikkének a 2013. október 22-i 
1023/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított X. melléklete 
érvényességét.

Felszólalók: Geoffroy Didier (állandó előadó)
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A C-504/19. sz., Banco de Portugal és társai ügyben— A hitelintézetek reorganizációjáról és 
felszámolásáról szóló 2001. április 4-i 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv – 
érvényesség – a hatékony jogorvoslathoz való alapvető jog – az Alapjogi Charta 47. cikke – 
jogállamiság – EUSZ – Jogbiztonság – az Európai Parlament által tett észrevételek lehetséges 
előterjesztése, a bizottság 12 támogató szavazattal egyhangúlag úgy határoz, hogy javasolja , 
hogy a Parlament nyújtson be észrevételeket a Bíróság előtt folyó eljárásban a 2001/24/EK 
irányelv vonatkozó rendelkezései érvényességének védelme érdekében. 

Felszólalók: Geoffroy Didier (állandó előadó)

C-570/19. sz. Irish Ferries – előzetes döntéshozatali eljárás – a 1177/2010/EU rendelet 
értelmezése és érvényessége – az Európai Parlament esetleges észrevételeinek lehetséges 
előterjesztése – a bizottság 12 támogató szavazattal egyhangúlag úgy határoz, hogy javasolja a 
Parlamentnek, hogy a 1177/2010 rendelet érvényességének védelmében a Bíróság előtt folyó 
eljárásban nyújtson be észrevételeket.

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

Nincs.

8. A biztosjelöltek potenciális vagy tényleges összeférhetetlenségének vizsgálata 
(megerősítendő)

Elhalasztva.

* * *

2019. október 14., 17.30–18.30

Zárt ülés

9. Koordinátorok ülése

Törölve.

10. Egyéb kérdések

Nincsenek.

11. Következő ülések
 2019. november 6., 9.00–12.30 és 14.30–18.30 (Brüsszel)
 2019. november 7., 9.00–12.30 (Brüsszel)

Az ülést 16.13-kor berekesztik.
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