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NOTULEN
Vergadering van 6 november 2019, 9.00 - 10.00 en 14.30 - 18.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op woensdag 6 november 2019 om 9.00 uur geopend onder 
voorzitterschap van Lucy Nethsingha (voorzitter).

6 november 2019, 9.00 - 10.00 uur

Met gesloten deuren

1. Coördinatorenvergadering

* * *

6 november 2019, 14.30 - 14.40 uur

De vergadering wordt om 14.36 uur hervat als openbare vergadering.

2. Aanneming van de agenda

De ontwerpagenda wordt aangenomen, maar de punten 5 (onderzoek naar potentiële of 
feitelijke belangconflicten bij de kandidaat-commissarissen), 13 (verzoek om opheffing 
van immuniteit van José Manuel Fernandes) en 14 (onderzoek naar potentiële of 
feitelijke belangconflicten bij de kandidaat-commissarissen) van de ontwerpagenda 
worden uitgesteld.

3. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter deelt mee dat de coördinatoren op hun vergadering van vandaag de 
volgende besluiten hebben genomen:
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- er zal bij JURI voor besluit een lijst van kandidaten voor de raad van bestuur en 
het begrotingscomité van EUIPO worden ingediend, overeenkomstig de regels die 
de Conferentie van voorzitters heeft vastgelegd bij besluit van 5 maart 1998 
inzake de aanwijzing door het Europees Parlement van de leden van de raden van 
bestuur van de gespecialiseerde agentschappen en organen;

- de Europese Rekenkamer en de toekomstige commissaris voor Begroting en 
Administratie, nadat de vaststelling van de Commissie is afgerond, worden 
uitgenodigd voor een komende vergadering van de commissie om de bevindingen, 
conclusies en aanbevelingen te presenteren met betrekking tot het Speciale 
Verslag van de Rekenkamer nr. 15/2019 over de uitvoering bij de Commissie van 
het pakket van 2014 ter hervorming van het Statuut; 

- er wordt een advies in briefvorm opgesteld aan de Commissie verzoekschriften 
betreffende verzoekschrift nr. 0193/2019 van Jamison Young (Tsjechische 
nationaliteit) over de contractvoorwaarden die worden gehanteerd door niet-
commerciële auteursrechtenorganisaties, en een advies in briefvorm aan de 
Commissie constitutionele zaken over het terugtrekkingsakkoord met het VK; in 
beide gevallen is de voorzitter de rapporteur voor advies;

- de heer Franco Roberti (S&D) wordt aangewezen als rapporteur voor het voorstel 
over de betekening in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken 
in burgerlijke of in handelszaken. Het dossier is overgedragen van de vorige naar 
de huidige zittingsperiode;

- de coördinator van het EP voor de rechten van het kind, mevr. Ewa Kopacz, wordt 
uitgenodigd voor een toekomstige vergadering (mogelijkerwijs 27-28 januari 
2020);

- het onderzoeksprogramma van JURI voor 2019/2020 wordt aangenomen;

- de geactualiseerde nota van JURI inzake beginselen voor immuniteitszaken wordt 
goedgekeurd;

- er wordt een datum vastgesteld voor een mogelijke buitengewone 
commissievergadering voor de beoordeling van de belangenverklaringen van de 
kandidaat-commissarissen, te weten 12 november, van 10.00 tot 12.00 uur, met, 
mocht dat nodig zijn, extra vergaderingen op 13 en 14 november.

De voorzitter deelt tevens de volgende besluiten van de coördinatoren mede:

- bij schriftelijke procedure, afgerond op 9 oktober 2019, is besloten dat de 
volgende leden van de Commissie juridische zaken de commissie zullen 
vertegenwoordigen op de vergaderingen van het Europees Waarnemingscentrum 
voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten:

• Axel Voss (PPE);

• Ibán Garcia Del Blanco (S&D);

• Stéphane Séjourné (Renew);

• Patrick Breyer (Verts/ALE);
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• Gilles Lebreton (ID);

- bij schriftelijke procedure, afgerond op 10 oktober 2019, is besloten dat de 
volgende activiteiten zullen plaatsvinden in de loop van de eerste helft van 2020:

• een hoorzitting over veilige, ethische en doeltreffende ontwikkeling 
van AI;

• een delegatiebezoek aan het Hof van Justitie in Luxemburg;

• een vergadering met nationale parlementen om goede voorbeelden van 
“beter wetgeven” in digitale zin te bespreken;

- bij schriftelijke procedure, afgerond op 14 oktober 2019, is besloten het eerdere 
besluit van de coördinatoren over initiatiefverslagen op het gebied van 
kunstmatige intelligentie van 17 september te verduidelijken en aan de CCC de 
volgende verzoeken voor initiatiefverslagen voor te leggen:

• twee verzoeken voor initiatiefverslagen van wetgevende aard over:

- Regelgevend kader voor ethische aspecten van kunstmatige 
intelligentie, robotica en aanverwante technologieën,

- Civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor kunstmatige 
intelligentie, en

• twee verzoeken voor gewone initiatiefverslagen:

- Intellectuele-eigendomsrechten voor de ontwikkeling van 
technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie,

- Kunstmatige intelligentie: kwesties betreffende het staatsgezag 
en de interpretatie en toepassing van het internationale recht, 
voor zover dit van toepassing is op de EU, op het gebied van 
civiel en militair gebruik.

4. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

Omdat er geen opmerkingen zijn worden de notulen van de volgende vergaderingen 
goedgekeurd: 
- 10 juli 2019
- 15 juli 2019
- 24 juli 2019
- 3 september 2019
- 19 september 2019
- 25-26 september 2019
- 30 september 2019
- 14 oktober 2019

* * *

6 november 2019, 14.40 - 15.30 uur
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6. Uiteenzetting door de heer Pascal Leardini, adjunct-secretaris-generaal van de 
Europese Commissie, en de heer William Sleath, directeur in het secretariaat-
generaal van de Commissie, over het volgende:

- Mededeling van de Commissie van 15 april 2019 over “Betere regelgeving: 
inventarisatie en verdere inzet” (COM(2019) 178 final);

- Mededeling van de Commissie van 23 oktober 2018 over “Een grotere rol 
voor de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid bij de beleidsvorming 
van de EU” (COM(2018) 703 final);

- Verslag van de Commissie van 4 juli 2019 over “Controle op de toepassing 
van het EU-recht – Jaarverslag 2018”;

- Mededeling van de Commissie van 17 juli 2019 over “Versterking van de 
rechtsstaat binnen de Unie – Een blauwdruk voor actie” 
(COM(2019) 343 final).

Sprekers: Pascal Leardini (adjunct-secretaris-generaal, Europese Commissie), William 
Sleath (directeur, Europese Commissie), Marion Walsmann (PPE), Gilles Lebreton 
(ID), József Szájer (PPE), Raffaele Stancanelli (ECR), Jackie Jones (S&D), Karen 
Melchior (Renew). 

6 november 2019, 15.30 - 16.50 uur

7. Presentatie van ethische richtsnoeren inzake kunstmatige intelligentie door 
Andrea Renda, lid van de deskundigengroep op hoog niveau inzake kunstmatige 
intelligentie

Sprekers: Andrea Renda (deskundigengroep op hoog niveau inzake kunstmatige 
intelligentie), Jackie Jones (S&D), Karen Melchior (Renew), Patrick Breyer 
(Verts/ALE), Stéphane Séjourné (Renew), Marion Walsmann (PPE), Lefteris 
Nikolaou-Alavanos (NI).

8. Subsidiariteit (art. 43)

Geen opmerkingen.

9. Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Hof van Justitie

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

Rapporteur voor advies:
Gilles Lebreton (ID) PA – PE642.851v02-00

Bevoegd:
CONT – Tomáš Zdechovský (PPE)

 Behandeling ontwerpadvies

Besluit: Het ontwerpadvies wordt behandeld.
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 Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 12.00 uur

Sprekers: Gilles Lebreton (ID, rapporteur).

* * *

6 november 2019, 16.50 - 18.30 uur

*** Stemming ***

10. Goedkeuring van vertegenwoordigers van het Parlement in de raad van bestuur en 
het begrotingscomité van het EUIPO

Sprekers: Lucy Nethsingha (voorzitter), Gilles Lebreton (ID), Karen Melchior (Renew), 
Lefteris Nikolaou-Alavanos (NI).

De commissie besluit om de volgende externe deskundigen aan te wijzen als lid van de 
raad van bestuur van EUIPO:

o mevr. Isabelle FELDMAN, met 10 stemmen, als vertegenwoordiger;
o mevr. Marielle GALLO, met 9 stemmen, als plaatsvervanger;
o 1 onthouding.

De commissie besluit met 11 stemmen voor en 6 stemmen tegen bij 2 onthoudingen om 
mevr. Isabelle Feldman aan te wijzen als vertegenwoordiger in het begrotingscomité 
van EUIPO.

De vergadering wordt om 17.10 uur voortgezet met gesloten deuren.

Met gesloten deuren

11. Onderzoek geloofsbrieven en duur van het mandaat (art. 3 en 4)

Geen opmerkingen.

12. Rechtszaken waarbij het Europees Parlement betrokken is (art. 149)

Sprekers: Geoffroy Didier (rapporteur), Bettina Vollath (S&D). 

De commissie besluit, met 18 stemmen voor, 1 tegen en geen onthoudingen de 
Voorzitter aan te bevelen om het Hof van Justitie namens het Parlement opmerkingen 
toe te zenden in het kader van zaak T-573/19, DS e.a./Commissie en EDEO.

13. Verzoek om opheffing van de immuniteit van José Manuel Fernandes

JURI/9/00522
2019/2005(IMM)

Rapporteur:
Ibán García Del Blanco (S&D)

Bevoegd:
JURI

 Behandeling ontwerpverslag
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Besluit: Uitgesteld

 Goedkeuring ontwerpverslag
(eventueel)

Besluit: Uitgesteld

*** Einde stemming ***

* * *

Met gesloten deuren

14. Onderzoek naar potentiële of feitelijke belangenconflicten bij de kandidaat-
commissarissen

Uitgesteld.

15. Rondvraag

Pascal Durand (Renew) vraagt om de opname van een agendapunt voor een toekomstige 
commissievergadering over het voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling 
van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze 
waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie 
controleren.

Patrick Breyer (Verts/ALE) en Bettina Vollath (S&D) steunen het verzoek.

16. Volgende vergaderingen

 2 december 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)
 3 december 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

De vergadering wordt om 17.45 uur gesloten.
* * *
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