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Výbor pro právní záležitosti
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ZÁPIS
ze schůze konané dne 6. listopadu 2019 od 9:00 do 10:00 a od 14:30 do 18:30

BRUSEL

Schůze byla zahájena ve středu 6. listopadu 2019 v 9:00 a předsedala jí Lucy Nethsinghová 
(předsedkyně).

6. listopadu 2019, 9:00–10:00

Neveřejná schůze

1. Schůze koordinátorů

* * *

6. listopadu 2019, 14:30–14:40

Schůze byla zahájena jako veřejná ve 14:36.

2. Přijetí pořadu jednání

Návrh pořadu jednání byl přijat s tím, že body 5 (prověření možného nebo skutečného 
střetu zájmů kandidátů na komisaře), 13 (žádost, aby byl José Manuel Fernandes zbaven 
poslanecké imunity) a 14 (prověření možného nebo skutečného střetu zájmů kandidátů 
na komisaře) byly odloženy.

3. Sdělení předsedkyně

Předsedkyně oznámila, že koordinátoři přijali na své schůzi v tentýž den následující 
rozhodnutí:
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– předložit výboru JURI k rozhodnutí jména kandidátů, kteří mají být jmenováni 
členy správní rady a rozpočtového výboru, v souladu s pravidly stanovenými 
rozhodnutím Konference předsedů ze dne 5. března 1998 o jmenování členů 
správních rad odborných agentur a subjektů EU Evropským parlamentem;

– pozvat zástupce Evropského účetního dvora (EÚD) a budoucího komisaře pro 
rozpočet a správu na nadcházející schůzi výboru po potvrzení Komise, aby tam 
prezentoval zjištění, závěry a doporučení zvláštní zprávy Evropského účetního 
dvora č. 15/2019 o provádění balíčku opatření pro personální reformu z roku 
2014; 

– navrhnout stanovisko ve formě dopisu pro Petiční výbor ohledně petice č. 
0193/2019, kterou předložil Jamison Young (Česká republika) ve věci smluvních 
podmínek užívaných nekomerčními organizacemi pro kolektivní správu 
autorských práv, a stanovisko ve formě dopisu pro Výbor pro ústavní záležitosti 
ohledně dohody o vystoupení Spojeného království; zpravodajem je v obou 
případech předsedkyně;

– jmenovat pana Franca Robertiho (S&D) zpravodajem pro návrh o doručování 
soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v 
členských státech (tzv. „návrh o doručování písemností“). Návrh je přenesen z 
předchozího volebního období;

– pozvat koordinátorku EP pro práva dětí paní Ewu Kopaczovou na nadcházející 
schůzi výboru (případně 27.–28. ledna 2020);

– přijmout výzkumný program výboru JURI na období 2019/2020;

– schválit aktualizované sdělení výboru JURI o zásadách pro řešení případů 
týkajících se poslanecké imunity;

– stanovit na příští týden datum pro případnou mimořádnou schůzi výboru k 
posouzení prohlášení o střetu zájmů nových kandidátů na komisaře, konkrétně 12. 
listopadu od 10:00 do 12:00 s možnými dodatečnými schůzemi ve dnech 13. a 14. 
listopadu.

Předsedkyně oznámila následující doporučení koordinátorů:

– koordinátoři se prostřednictvím písemného postupu dokončeného dne 9. října 
2019 rozhodli, že Výbor pro právní záležitosti budou na schůzích Evropského 
střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví zastupovat tito 
členové;

• pan Axel Voss (PPE);

• pan Ibán Garcia Del Blanco (S&D);

• pan Stéphane Séjourné (RE);

• pan Patrick Breyer (Verts/ALE);

• pan Gilles Lebreton (ID);

– koordinátoři se prostřednictvím písemného postupu dokončeného dne 10. října 
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2019 rozhodli, že v průběhu prvního pololetí roku 2020 uskuteční následující 
činnosti:

• uspořádají slyšení o bezpečném, etickém a účinném rozvoji umělé 
inteligence;

• uspořádají delegaci do Lucemburku (Soudní dvůr);

• uspořádají schůzi s vnitrostátními parlamenty, na níž budou diskutovat 
o osvědčených příkladech „zdokonalené tvorby právních předpisů“ z 
digitálního hlediska;

– koordinátoři se prostřednictvím písemného postupu dokončeného dne 14. října 
2019 rozhodli vyjasnit své dřívější rozhodnutí o zprávách z vlastního podnětu v 
oblasti umělé inteligence, které bylo přijato dne 17. září, a rozhodli se Konferenci 
předsedů výborů předložit žádosti o následující zprávy z vlastního podnětu:

• dvě žádosti o legislativní zprávy z vlastního podnětu na téma:

– regulační rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a 
souvisejících technologií,

– režim občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci a

• dvě žádosti o běžné zprávy z vlastního podnětu na téma:

– práva duševního vlastnictví při vývoji technologií umělé 
inteligence,

– umělá inteligence: problematika státní moci a interpretace a 
uplatňování mezinárodního práva v případech týkajících se EU 
v oblasti civilního a vojenského použití.

4. Schválení zápisů ze schůzí:

Jelikož nebyly do konce schůze obdrženy žádné připomínky, byly schváleny zápisy z 
následujících schůzí: 
– 10. července 2019
– 15. července 2019
– 24. července 2019
– 3. září 2019
– 19. září 2019
– 25.–26. září 2019
– 30. září 2019
– 14. října 2019

* * *

6. listopadu 2019, 14:40–15:30

6. Zástupce generálního tajemníka Evropské komise Pascal Leardini a ředitel na 
generálním sekretariátu Komise William Sleath představí následující dokumenty:

– sdělení COM ze dne 15. 4. 2019 o zlepšování právní úpravy – hodnocení a 
potvrzení závazku (COM/2019/178 final)

– sdělení COM ze dne 23. 10. 2018 o zásadách subsidiarity a proporcionality – 
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posílení jejich úlohy při tvorbě politik EU (COM(2018)703 final);

– zprávu COM ze dne 4. 7. 2019 o kontrole uplatňování práva Evropské unie – 
výroční zpráva za rok 2018;

– sdělení COM ze dne 17. 7. 2019 o posilování právního státu v rámci Unie – 
akční plán (COM/2019/343 final)

Vystoupili: Pascal Leardini (zástupce generálního tajemníka, Evropská komise), 
William Sleath (ředitel, Evropská komise), Marion Walsmann (PPE), Gilles Lebreton 
(ID), József Szájer (PPE), Raffaele Stancanelli (ECR), Jackie Jones (S&D), Karen 
Melchior (Renew). 

6. listopadu 2019, 15:30–16:50

7. Člen odborné skupiny na vysoké úrovni pro umělou inteligenci Andrea Renda 
představí etické pokyny týkající se umělé inteligence.

Vystoupili: Andrea Renda (člen odborné skupiny na vysoké úrovni pro umělou 
inteligenci), Jackie Jones (S&D), Karen Melchior (Renew), Patrick Breyer (Verts/ALE), 
Stéphane Séjourné (Renew), Marion Walsmann (PPE), Lefteris Nikolaou-Alavanos 
(nezařazení).

8. Subsidiarita (článek 43 jednacího řádu)

–

9. Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU - Soudní dvůr

JURI/9/00974
2019/2058(DEC) COM(2019)0316[04] – C9-0053/2019

Zpravodaj:
Gilles Lebreton (ID) PA – PE642.851v02-00

Příslušný výbor:
CONT – Tomáš Zdechovský (PPE)

 projednání návrhu stanoviska

Rozhodnutí: návrh stanoviska byl projednán.

 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 11. listopadu 2019, 12:00

Vystoupili: Gilles Lebreton (zpravodaj).

* * *

6. listopadu 2019, 16:50–18:30

*** Hlasování ***
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10. Schválení zástupců EP ve správní radě a rozpočtovém výboru úřadu EUIPO

Vystoupili: Lucy Nethsingha (předsedkyně), Gilles Lebreton (ID), Karen Melchior 
(Renew), Lefteris Nikolaou-Alavanos (nezařazení).

Výbor rozhodl, že do správní rady úřadu EUIPO budou jmenováni tito externí 
odborníci:

o paní Isabelle FELDMAN, 10 hlasů, jako zástupkyně;
o paní Marielle GALLO, 9 hlasů, jako náhradnice;
o zdrželi se: 1.

Výbor rozhodl (pro: 11, proti: 6, zdrželi se 2), že paní Isabelle Feldmanová bude 
jmenována zástupkyní v rozpočtovém výboru úřadu EUIPO.

Schůze pokračovala od 17:10 jako neveřejná.

Neveřejná schůze

11. Ověřování pověřovacích listin a délka funkčního období (články 3 a 4)

–

12. Spory, v nichž je Parlament účastníkem (článek 149 jednacího řádu)

Vystoupili: Geoffroy Didier (zpravodaj), Bettina Vollath (S&D). 

Výbor rozhodl (pro: 18, proti: 1, zdrželi se: 0) doporučit předsedovi Parlamentu, aby v 
rámci věci T-573/19, DS a ostatní v. Evropská komise a ESVČ předložil Parlament 
připomínky. 

13. Žádost, aby byl José Manuel Fernandes zbaven poslanecké imunity

JURI/9/00522
2019/2005(IMM)

Zpravodaj:
Ibán García Del Blanco (S&D)

Příslušný výbor:
JURI

 projednání návrhu zprávy

Rozhodnutí: odloženo

 přijetí návrhu zprávy (případně)

Rozhodnutí: odloženo

*** Konec hlasování ***

* * *

Neveřejná schůze
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14. Prověření možných nebo skutečných střetů zájmů kandidátů na komisaře

odloženo

15. Různé

Pascal Durand (Renew) požádal, aby byl na pořad jednání nadcházející schůze výboru 
zařazen bod týkající se návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady

způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

Patrick Breyer (Verts/ALE) a Bettina Vollath (S&D) tuto žádost podpořili.

16. Příští schůze

 2. prosince 2019, 15:00 –18:30 (Brusel)
 3. prosince 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

Schůze skončila v 17:45.
* * *
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Avustaja/Assistenter

Natalia Ewiakova, Magdalena Guzowska

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair/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/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/Βουλευτής/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


