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JEGYZŐKÖNYV
a 2019. november 6-án, 9.00–10.00 és 14.30–18.30 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2019. november 6-án, szerdán, 9.00-kor Lucy Nethsingha (elnök) elnökletével nyitják 
meg.

2019. november 6., 9.00–10.00

Zárt ülés

1. Koordinátorok ülése

* * *

2019. november 6., 14.30–14.40

Az ülést 14.36-tól nyilvános ülésként folytatják.

2. A napirend elfogadása

A napirendtervezet elfogadásra kerül, és a napirendtervezet 5. pontját (a biztosjelöltek 
esetleges vagy tényleges összeférhetetlenségének vizsgálata), 13. pontját (a José Manuel 
Fernandes mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem) és 14. pontját (a 
biztosjelöltek potenciális vagy tényleges összeférhetetlenségének vizsgálata) 
elhalasztják.

3. Az elnök közleményei

Az elnök bejelenti a koordinátorok által az aznapi ülésen hozott alábbi határozatokat:
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- az igazgatótanács és a Költségvetési Bizottság tagjaivá kinevezendő jelöltek 
nevének a JURI bizottság elé terjesztése, az Elnökök Értekezletének a szakosított 
ügynökségek és szervek igazgatótanácsai tagjainak az Európai Parlament általi 
kijelöléséről szóló, 1998. március 5-i határozatában megállapított szabályokkal 
összhangban;

- a Bizottság megerősítését követően az Európai Számvevőszék és a jövőbeli 
költségvetési és igazgatási biztos meghívása egy következő bizottsági ülésre, hogy 
ismertessék az Európai Számvevőszéknek a 2014. évi személyzeti reformcsomag 
végrehajtásáról szóló 15/2019. sz. különjelentésével kapcsolatos megállapításokat, 
következtetéseket és ajánlásokat; 

- vélemény készítése a Petíciós Bizottságnak címzett levél formájában a Jamison 
Young cseh állampolgár által benyújtott, a szerzői jogokat nem kereskedelmi 
céllal kezelő szervezetek által alkalmazott szerződési feltételekről szóló 
0193/2019. számú petícióval kapcsolatban, valamint vélemény készítése az 
Alkotmányügyi Bizottságnak címzett levél formájában az Egyesült Királyság 
kilépéséről szóló megállapodásról; az előadó mindkét esetben az elnök;

- Franco Roberti (S&D) kinevezése a tagállamokban a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló javaslat (az 
úgynevezett iratkézbesítésről szóló javaslat) előadójának. A dossziét az előző 
jogalkotási ciklusból viszik tovább;

- az EP gyermekjogi koordinátora, Ewa Kopacz meghívása egy következő 
bizottsági ülésre (esetleg 2020. január 27–28.);

- a JURI bizottság 2019/2020-as kutatási programjának elfogadása;

- a JURI bizottság mentelmi joggal kapcsolatos ügyekre vonatkozó elvekről szóló 
aktualizált közleményének jóváhagyása;

- az új biztosjelöltek érdekeltségi nyilatkozatainak értékelése céljából a jövő héten 
tartandó esetleges rendkívüli bizottsági ülés időpontjának meghatározása, azaz 
november 12., 10.00–12.00, illetve november 13-án és 14-én további ülésekre is 
sor kerülhet.

Az elnök bejelenti továbbá a koordinátorok alábbi határozatait:

- a koordinátorok 2019. október 9-én lezárult írásbeli eljárás keretében úgy 
határoztak, hogy a Jogi Bizottság alábbi tagjai képviselik a bizottságot a szellemi 
tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontjának ülésein:

• Axel Voss (PPE);

• Ibán Garcia Del Blanco (S&D);

• Stéphane Séjourné (RE);

• Patrick Breyer (Verts/ALE)

• Gilles Lebreton (ID);

- a koordinátorok 2019. október 10-én lezárult írásbeli eljárás keretében úgy 
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határoztak, hogy 2020 első félévében az alábbi tevékenységeket hajtják végre:

• meghallgatás szervezése a biztonságos, etikus és hatékony 
mesterségesintelligencia-fejlesztésről;

• küldöttség szervezése Luxembourgba (Bíróság);

• találkozó tartása a nemzeti parlamentekkel a „jobb jogalkotás” 
digitális szempontból vett jó példáinak megvitatása céljából;

- a koordinátorok 2019. október 14-én lezárult írásbeli eljárás keretében úgy 
határoztak, hogy pontosítják a mesterséges intelligenciáról szóló saját 
kezdeményezésű jelentésekre vonatkozó, szeptember 17-én hozott korábbi 
határozatukat, és úgy határoztak, hogy a következő saját kezdeményezésű 
jelentésekre irányuló kérelmeket terjesztik a Bizottsági Elnökök Értekezlete elé:

• saját kezdeményezésű jogalkotási jelentésekre irányuló két kérelem az 
alábbiakról:

- A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák etikai szempontjainak kerete,

- A mesterséges intelligenciára vonatkozó polgári jogi 
felelősségrendszer, valamint

• két rendes saját kezdeményezésű jelentés iránti kérelem az 
alábbiakról:

- A mesterséges intelligencián alapuló technológiák fejlesztéséhez 
kapcsolódó szellemitulajdon-jogok,

- Mesterséges intelligencia: az állami hatóságok szerepét, 
valamint az MI polgári és katonai felhasználása területén az EU-
ra vonatkozó nemzetközi jog értelmezését és alkalmazását érintő 
kérdésekről.

4. Ülések jegyzőkönyveinek elfogadása

Mivel az ülés végéig nem érkezett ellenvetés, a következő ülések jegyzőkönyvét 
elfogadják: 
– 2019. július 10.
– 2019. július 15.
– 2019. július 24.
– 2019. szeptember 3.
– 2019. szeptember 19.
– 2019. szeptember 25–26.
– 2019. szeptember 30.
– 2019. október 14.

* * *

2019. november 6., 14.40–15.30
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6. Pascal Leardininek, az Európai Bizottság főtitkárhelyettesének és William 
Sleathnek, az Európai Bizottság főtitkársága igazgatójának előadása a 
következőkről:

- a „Minőségi jogalkotás: helyzetfelmérés és elkötelezettségünk fenntartása” 
című, 2019. április 15-i bizottsági közleményről (COM(2019)0178)

- az „A szubszidiaritás és az arányosság elve szerepének megerősítése az uniós 
politikai döntéshozatal során” című, 2018. október 23-i bizottsági 
közleményről (COM/2018/703)

- „Az európai uniós jog alkalmazásának ellenőrzése – 2018. évi éves jelentés” 
című dokumentumról szóló, 2019. július 4-i bizottsági jelentésről;

- „Az Unión belüli jogállamiság megerősítése – Intézkedési terv” című, 2019. 
július 17-i bizottsági közleményről (COM/2019/343)

Felszólalók: Pascal Leardini (az Európai Bizottság főtitkárhelyettese), William Sleath 
(az Európai Bizottság igazgatója), Marion Walsmann (PPE), Gilles Lebreton (ID), 
Szájer József (PPE), Raffaele Stancanelli (ECR), Jackie Jones (S&D), Karen Melchi 
(RE). 

2019. november 6., 15.30–16.50

7. Andrea Renda, a mesterséges intelligenciával foglalkozó magas szintű szakértői 
csoport tagja előadása a mesterséges intelligenciára vonatkozó etikai 
iránymutatásokról

Felszólalók: Andrea Renda (a mesterséges intelligenciával foglalkozó magas szintű 
szakértői csoport), Jackie Jones (S&D), Karen Melchior (RE), Patrick Breyer 
(Verts/ALE), Stéphane Séjourné (RE), Marion Walsmann (PPE), Lefteris 
Nikolaou-Alavanos (NI).

8. Szubszidiaritás (43. cikk)

Nincsenek.

9. 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság

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

A vélemény előadója:
Gilles Lebreton (ID) PA – PE642.851v02-00

Illetékes:
CONT – Tomáš Zdechovský (PPE)

 Véleménytervezet megvitatása

Határozat: A véleménytervezetet megvitatják.
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 A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. november 11., 12.00

Felszólalók: Gilles Lebreton (ID, előadó).

* * *

2019. november 6., 16.50–18.30

*** Szavazás ***

10. Az EP képviselőinek jóváhagyása az EUIPO igazgatótanácsába és költségvetési 
bizottságába

Felszólalók: Lucy Nethsingha (elnök), Gilles Lebreton (ID), Karen Melchior (RE), 
Lefteris Nikolaou-Alavanos (NI).

A bizottság úgy határozott, hogy a következő külső szakértőket jelöli az EUIPO 
igazgatótanácsába:

o Isabelle FELDMAN asszonyt, 10 szavazattal képviselőként;
o Marielle GALLO asszonyt, 9 szavazattal pótképviselőként;
o egy tartózkodás.

A bizottság 11 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett úgy határoz, 
hogy Isabelle Feldman asszonyt nevezi ki képviselőnek az EUIPO költségvetési 
bizottságába.

Az ülés 17.10-kor zárt ülésként folytatódik.

Zárt ülés

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

Nincsenek.

12. A Parlamentet érintő jogviták (149. cikk)

Felszólalók: Geoffroy Didier (az előadó), Bettina Vollath (S&D). 

A bizottság 18 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül úgy határoz, 
hogy javasolja az elnöknek, hogy a Parlament nyújtsa be észrevételeit a T-573/19. sz., 
DS és társai kontra Európai Bizottság és EKSZ ügyben.

13. José Manuel Fernandes mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

JURI/9/00522
2019/2005(IMM)

Előadó:
Ibán García Del Blanco (S&D)

Illetékes:
JURI

 Jelentéstervezet megvitatása
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Határozat: Elhalasztva

 Jelentéstervezet elfogadása
(lehetőség szerint)

Határozat: Elhalasztva

*** Szavazás vége ***

* * *

Zárt ülés

14. A biztosjelöltek potenciális vagy tényleges összeférhetetlenségének vizsgálata

Elhalasztva.

15. Egyéb kérdések

Pascal Durand (RE) azt kéri, hogy a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról tartott soron következő bizottsági ülés 
napirendjébe vegyenek fel egy napirendi pontot.

Patrick Breyer (Vers/ALE) és Bettina Vollath (S&D) támogatja a kérelmet.

16. Következő ülések

 2019. december 2., 15.00–18.30. (Brüsszel)
 2019. december 3., 9.00–12.30 és 14.30–18.30 (Brüsszel)

Az ülést 17.45-kor berekesztik.
* * *



PV\1205921HU.docx 7/10 PE643.025v02-00

HU

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/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 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat 
des groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
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