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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

JURI_PV(2019)1106_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 6ης Νοεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 10.00 και από τις 14.30 έως τις 

18.30

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, στις 9.00, υπό την προεδρία της Lucy 
Nethsingha (προέδρου).

6 Νοεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 10.00

Κεκλεισμένων των θυρών

1. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *

6 Νοεμβρίου 2019, από τις 14.30 έως τις 14.40

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται δημοσίως στις 14.36.

2. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται· τα σημεία 5 (εξέταση της δυνητικής ή 
πραγματικής σύγκρουσης συμφερόντων των ορισθέντων επιτρόπων), 13 (αίτηση άρσης 
της ασυλίας του José Manuel Fernandes) και 14 (εξέταση της δυνητικής ή πραγματικής 
σύγκρουσης συμφερόντων των ορισθέντων επιτρόπων) του σχεδίου ημερήσιας 
διάταξης αναβάλλονται.

3. Ανακοινώσεις της προεδρίας

Η πρόεδρος ανακοινώνει τις ακόλουθες αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές κατά τη 
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συνεδρίασή τους την ίδια ημέρα:

- να υποβάλουν στην επιτροπή JURI, για έκδοση απόφασης, τα ονόματα των 
υποψηφίων που θα διοριστούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου και  της 
επιτροπής προϋπολογισμού, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίστηκαν στην 
απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 5ης Μαρτίου 1998 σχετικά με τον 
διορισμό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των μελών των διοικητικών 
συμβουλίων των ειδικευμένων οργανισμών και φορέων·

- να καλέσουν το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και τον μελλοντικό 
επίτροπο Προϋπολογισμού και Διοίκησης, κατόπιν επιβεβαίωσης της Επιτροπής, 
σε προσεχή συνεδρίαση της επιτροπής για να παρουσιάσουν πορίσματα, 
συμπεράσματα και συστάσεις όσον αφορά την ειδική έκθεση αριθ. 15/2019 του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης 
μεταρρυθμίσεων του καθεστώτος των υπαλλήλων του 2014· 

- να συντάξουν μια γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής προς την Επιτροπή 
Αναφορών σχετικά με την αναφορά αριθ. 0193/2019, του Jamison Young, 
τσεχικής ιθαγένειας, σχετικά με τις συμβατικές ρήτρες που χρησιμοποιούν μη 
εμπορικές οντότητες συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων δημιουργού, και μια 
γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής προς την Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων σχετικά με τη συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου· και 
στις δύο περιπτώσεις, συντάκτρια γνωμοδότησης ορίζεται η πρόεδρος·

- να διορίσουν τον κ. Franco Roberti (S&D) εισηγητή για την πρόταση σχετικά με 
την επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων 
σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (η αποκαλούμενη «πρόταση περί επιδόσεως 
και κοινοποιήσεως πράξεων»). Ο φάκελος έχει μεταφερθεί από την προηγούμενη 
κοινοβουλευτική περίοδο·

- να καλέσουν τη συντονίστρια του ΕΚ για τα δικαιώματα του παιδιού, κ. Ewa 
Kopacz, σε προσεχή συνεδρίαση της επιτροπής (ενδεχομένως στη συνεδρίαση της 
27ης-28ης Ιανουαρίου 2020)·

- να εγκρίνουν το ερευνητικό πρόγραμμα της επιτροπής JURI για την περίοδο 
2019/2020·

- να εγκρίνουν την επικαιροποιημένη ανακοίνωση της επιτροπής JURI για τις 
βασικές αρχές που ισχύουν σε υποθέσεις ασυλίας·

- να ορίσουν ημερομηνία ενδεχόμενης έκτακτης συνεδρίασης της επιτροπής για την 
αξιολόγηση των δηλώσεων συμφερόντων των νέων ορισθέντων επιτρόπων την 
επόμενη εβδομάδα, ήτοι την 12η Νοεμβρίου, από τις 10.00 έως τις 12.00, με 
ενδεχόμενες επιπλέον συνεδριάσεις στις 13 και 14 Νοεμβρίου.

Η πρόεδρος ανακοινώνει επίσης τις εξής αποφάσεις των συντονιστών:

- οι συντονιστές αποφάσισαν μέσω γραπτής διαδικασίας, που ολοκληρώθηκε στις 9 
Οκτωβρίου 2019, ότι τα ακόλουθα μέλη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων θα 
είναι εκπρόσωποι της επιτροπής στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας:
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• κ. Axel Voss (PPE)·

• κ. Ibán Garcia Del Blanco (S&D)·

• κ. Stéphane Séjourné (RE)·

• κ. Patrick Breyer (Verts/ALE)·

• κ. Gilles Lebreton (ID)·

- οι συντονιστές αποφάσισαν μέσω γραπτής διαδικασίας, που ολοκληρώθηκε στις 
10 Οκτωβρίου 2019, να εκτελέσουν τις ακόλουθες δραστηριότητες κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2020:

• οργάνωση ακρόασης με θέμα την ασφαλή, δεοντολογικά ορθή και 
αποτελεσματική ανάπτυξη της ΤΝ·

• οργάνωση αποστολής αντιπροσωπείας στο Λουξεμβούργο 
(Δικαστήριο)·

• συνεδρίαση με τα εθνικά κοινοβούλια για να πραγματοποιηθεί 
συζήτηση περί καλών παραδειγμάτων «βελτίωσης της νομοθεσίας» 
από ψηφιακής πλευράς·

- οι συντονιστές αποφάσισαν, μέσω γραπτής διαδικασίας που ολοκληρώθηκε στις 
14 Οκτωβρίου 2019, να διευκρινίσουν την προηγούμενη απόφασή τους που 
ελήφθη στις 17 Σεπτεμβρίου σχετικά με τις εκθέσεις πρωτοβουλίας στον τομέα 
της τεχνητής νοημοσύνης, και αποφάσισαν να καταθέσουν στη Διάσκεψη των 
Προέδρων των Επιτροπών τα αιτήματα για τις ακόλουθες εκθέσεις 
πρωτοβουλίας:

• δύο αιτήματα για νομοθετικές εκθέσεις πρωτοβουλίας σχετικά με τα 
ακόλουθα θέματα:

- Κανονιστικό πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής 
νοημοσύνης, της ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών,

- Καθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη, και

• δύο αιτήματα για τακτικές εκθέσεις πρωτοβουλίας σχετικά με τα 
ακόλουθα θέματα:

- Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη 
τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης,

- Τεχνητή νοημοσύνη: ζητήματα κρατικής εξουσίας, ερμηνείας 
και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου στον βαθμό που η ΕΕ 
θίγεται στους τομείς της στρατιωτικής και μη στρατιωτικής 
χρήσης.

4. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων

Δεδομένου ότι δεν εκδηλώθηκαν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, 
εγκρίνονται τα πρακτικά των ακόλουθων συνεδριάσεων: 
- 10 Ιουλίου 2019 
- 15 Ιουλίου 2019
- 24 Ιουλίου 2019
- 3 Σεπτεμβρίου 2019
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- 19 Σεπτεμβρίου 2019
- 25-26 Σεπτεμβρίου 2019
- 30 Σεπτεμβρίου 2019
- 14 Οκτωβρίου 2019

* * *

6 Νοεμβρίου 2019, από τις 14.40 έως τις 15.30

6. Παρουσίαση από τον Pascal Leardini, αναπληρωτή γενικό γραμματέα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τον William Sleath, διευθυντή στη Γενική 
Γραμματεία της Επιτροπής σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

- Ανακοίνωση της Επιτροπής της 15.04.2019 σχετικά με τη βελτίωση της 
νομοθεσίας: απολογισμός και διατήρηση της δέσμευσής μας (COM/2019/178 
final)·

- Ανακοίνωση της Επιτροπής της 23.10.2018 σχετικά με τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας: ενίσχυση του ρόλου τους στη 
διαδικασία χάραξης των πολιτικών της ΕΕ (COM/2018/703 final)·

- Έκθεση της Επιτροπής της 04.07.2019 σχετικά με την παρακολούθηση της 
εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ετήσια έκθεση για το 
2018·

- Ανακοίνωση της Επιτροπής της 17.07.2019 σχετικά με την ενίσχυση του 
κράτους δικαίου εντός της Ένωσης: Στρατηγικό σχέδιο δράσης 
(COM/2019/343 final).

Τον λόγο λαμβάνουν οι: Pascal Leardini (αναπληρωτής γενικός γραμματέας, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή), William Sleath (διευθυντής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Marion 
Walsmann (PPE), Gilles Lebreton (ID), József Szájer (PPE), Raffaele Stancanelli 
(ECR), Jackie Jones (S&D), Karen Melchior (RE). 

6 Νοεμβρίου 2019, από τις 15.30 έως τις 16.50

7. Παρουσίαση των κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας για την τεχνητή 
νοημοσύνη από τον Andrea Renda, μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού 
επιπέδου για την τεχνητή νοημοσύνη

Τον λόγο λαμβάνουν οι: Andrea Renda (ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για 
την τεχνητή νοημοσύνη), Jackie Jones (S&D), Karen Melchior (RE), Patrick Breyer 
(Verts/ALE), Stéphane Séjourné (RE), Marion Walsmann (PPE), Λευτέρης 
Νικολάου-Αλαβάνος (NI).

8. Επικουρικότητα (άρθρο 43)

Καμία.
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9. Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο

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

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

Επί της ουσίας:
CONT – Tomáš Zdechovský (PPE)

 Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης

Απόφαση: Το σχέδιο γνωμοδότησης εξετάζεται.

 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 11 Νοεμβρίου 2019, ώρα 12.00

Τον λόγο λαμβάνουν οι: Gilles Lebreton (ID, συντάκτης γνωμοδότησης)

* * *

6 Νοεμβρίου 2019, από τις 16.50 έως τις 18.30

*** Ώρα των ψηφοφοριών ***

10. Έγκριση των εκπροσώπων του ΕΚ στο διοικητικό συμβούλιο και την επιτροπή 
προϋπολογισμού του EUIPO

Τον λόγο λαμβάνουν οι: Lucy Nothsingha (πρόεδρος), Gilles Lebreton (ID), Karen 
Melchior (RE), Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος (NI).

Η επιτροπή αποφασίζει ότι οι ακόλουθοι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες ορίζονται 
εκπρόσωποι στο διοικητικό συμβούλιο του EUIPO:

o κα Isabelle FELDMAN με 10 ψήφους, ως εκπρόσωπος·
o κα Marielle GALLO με 9 ψήφους, ως αναπληρώτρια·
o μία αποχή.

Η επιτροπή αποφασίζει με 11 ψήφους υπέρ, 6 κατά και 2 αποχές να οριστεί η κ. Isabelle 
Feldman εκπρόσωπος στην επιτροπή προϋπολογισμού του EUIPO.

Η συνεδρίαση συνεχίζεται κεκλεισμένων των θυρών στις 17.10.

Κεκλεισμένων των θυρών

11. Έλεγχος και διάρκεια της εντολής (άρθρα 3 και 4 του Κανονισμού)

Ουδέν.

12. Διαφορές στις οποίες εμπλέκεται το Κοινοβούλιο (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Τον λόγο λαμβάνουν οι: Geoffroy Didier (εισηγητής), Bettina Vollath (S&D). 

Η επιτροπή αποφασίζει, με 18 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 0 αποχές, να συστήσει στην 
πρόεδρο την υποβολή παρατηρήσεων από το Κοινοβούλιο στην υπόθεση T-573/19, DS 
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και λοιποί κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ΕΥΕΔ.

13. Αίτηση άρσης της ασυλίας του José Manuel Fernandes

JURI/9/00522
2019/2005(IMM)

Εισηγητής:
Ibán García Del Blanco (S&D)

Επί της ουσίας:
JURI

 Εξέταση του σχεδίου έκθεσης

Απόφαση: Αναβάλλεται.

 Έγκριση του σχεδίου έκθεσης (ενδεχομένως)

Απόφαση: Αναβάλλεται.

*** Λήξη των ψηφοφοριών ***

* * *

Κεκλεισμένων των θυρών

14. Εξέταση δυνητικής ή πραγματικής σύγκρουσης συμφερόντων των ορισθέντων 
Επιτρόπων

Αναβάλλεται.

15. Διάφορα

Ο Pascal Durand (RE) ζητεί να συμπεριληφθεί ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη της 
προσεχούς συνεδρίασης της επιτροπής σχετικά με την πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους 
τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από 
την Επιτροπή.

Ο Patrick Breyer (Verts/ALE) και η Bettina Vollah (S&D) υποστηρίζουν το αίτημα.

16. Προσεχείς συνεδριάσεις

 2 Δεκεμβρίου 2019, από τις 15.00 έως τις 18.30 (Βρυξέλλες)
 3 Δεκεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 18.30 

(Βρυξέλλες)

Η συνεδρίαση λήγει στις 17.45.
* * *

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
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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/NÄRVAROLISTA

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, Raffaele Stancanelli

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

Patrick Breyer, Geoffroy Didier, ,Angel Dzhambazki, Esteban González Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen 
Melchior, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, 
József Szájer, Axel Voss, Lara Wolters

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

Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Nacho Sánchez Amor, Marie Toussaint, Viktor Uspaskich, Bettina Vollath

209 (7)

Patrizia Toia

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/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/Punkt på föredragningslistan)
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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/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/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
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