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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 6 listopada 2019 r., w godz. 9.00–10.00 i 14.30–18.30

BRUKSELA

Lucy Nethsingha (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w środę 6 listopada 2019 r. o godz. 
9.00.

6 listopada 2019 r., w godz. 9.00–10.00

Przy drzwiach zamkniętych

1. Posiedzenie koordynatorów

* * *

6 listopada 2019 r., w godz. 14.30–14.40

Posiedzenie wznowiono w trybie jawnym o godz. 14.36 .

2. Przyjęcie porządku dziennego

Projekt porządku dziennego został przyjęty, przy czym punkty 5 (analiza potencjalnych 
lub faktycznych konfliktów interesów kandydatów na komisarzy), 13 (wniosek o 
uchylenie immunitetu José Manuela Fernandesa) i 14 (analiza potencjalnych lub 
faktycznych konfliktów interesów kandydatów na komisarzy) przełożono na późniejszy 
termin.

3. Komunikaty przewodniczącej

Przewodnicząca poinformowała o następujących decyzjach podjętych przez 
koordynatorów na posiedzeniu tego samego dnia:
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- przedstawić komisji JURI nazwiska kandydatów na członków rady zarządu i 
komitetu budżetowego zgodnie z zasadami określonymi w decyzji Konferencji 
Przewodniczących z dnia 5 marca 1998 r. w sprawie powoływania przez 
Parlament Europejski członków rad zarządzających agencji i organów 
specjalnych;

- zaprosić Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) oraz przyszłego komisarza 
ds. budżetu i administracji, po potwierdzeniu przez Komisję Europejską, na jedno 
z najbliższych posiedzeń komisji JURI w celu przedstawienia ustaleń, wniosków i 
zaleceń w związku ze sprawozdaniem specjalnym ETO nr 15/2019 w sprawie 
pakietu reform warunków zatrudnienia z 2014 r.; 

- sporządzić opinię w formie pisma dla Komisji Petycji w związku z petycją nr 
0193/2019, którą złożył Jamison Young (Czechy), w sprawie warunków umowy 
stosowanych przez niekomercyjne podmioty zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi, a także opinię w formie pisma dla Komisji Spraw Konstytucyjnych w 
sprawie umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE; w obu 
przypadkach sprawozdawczynią jest przewodnicząca;

- wyznaczyć Franco Robertiego (S&D) na sprawozdawcę ds. wniosku dotyczącego 
doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych 
w sprawach cywilnych i handlowych („wniosku dotyczącego doręczania 
dokumentów”); dossier przeniesiono z poprzedniej kadencji;

- zaprosić Ewę Kopacz, koordynatorkę PE ds. praw dziecka, na jedno z 
najbliższych posiedzeń komisji (ewentualnie 27–28 stycznia 2020 r.);

- przyjąć program badań komisji JURI na lata 2019/2020;

- zatwierdzić zaktualizowany komunikat komisji JURI w sprawie zasad 
stosowanych w sprawach dotyczących immunitetu;

- wyznaczyć termin ewentualnego posiedzenia nadzwyczajnego komisji JURI w 
sprawie oceny deklaracji interesów nowych kandydatów na komisarzy na 
przyszły tydzień, mianowicie 12 listopada w godz. 10.00–12.00, z ewentualnymi 
posiedzeniami dodatkowymi 13 i 14 listopada.

Przewodnicząca ogłosiła też następujące decyzje koordynatorów:

- koordynatorzy postanowili w drodze procedury pisemnej zakończonej 9 
października 2019 r., że następujący członkowie Komisji Prawnej będą jej 
przedstawicielami na posiedzeniach europejskiego obserwatorium ds. naruszeń 
praw własności intelektualnej:

• Axel Voss (PPE);

• Ibán Garcia Del Blanco (S&D);

• Stéphane Séjourné (Renew);

• Patrick Breyer (Verts/ALE);

• Gilles Lebreton (ID);
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- koordynatorzy postanowili w drodze procedury pisemnej zakończonej 10 
października 2019 r., że w pierwszym półroczu 2020 r. zrealizowane zostaną 
następujące działania:

• organizacja wysłuchania na temat bezpiecznego, etycznego i 
skutecznego rozwoju sztucznej inteligencji;

• organizacja wyjazdu do Luksemburga (Trybunału Sprawiedliwości);

• przeprowadzenie posiedzenia z udziałem parlamentów państw 
członkowskich w celu omówienia dobrych przykładów lepszego 
stanowienia prawa w aspekcie cyfrowym;

- koordynatorzy postanowili w drodze procedury pisemnej zakończonej 14 
października 2019 r., że doprecyzują swoją wcześniejszą decyzję z 17 września w 
sprawie sprawozdań z własnej inicjatywy dotyczących sztucznej inteligencji, a 
także postanowili przedłożyć Konferencji Przewodniczących Komisji wnioski o 
zgodę na sporządzenie następujących sprawozdań z własnej inicjatywy:

• dwa wnioski o zgodę na sporządzenie sprawozdań z własnej 
inicjatywy w kwestiach ustawodawczych w sprawie:

- ram regulacyjnych w zakresie etycznych aspektów sztucznej 
inteligencji, robotyki i powiązanych technologii,

- systemu odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję; 
oraz

• dwa wnioski o zgodę na sporządzenie zwykłych sprawozdań z własnej 
inicjatywy w sprawie:

- praw własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii 
sztucznej inteligencji,

- sztucznej inteligencji: kwestii władzy państwowej oraz 
wykładni i stosowania prawa międzynarodowego, w zakresie, w 
jakim dotyczy ono Unii Europejskiej, w dziedzinie zastosowań 
cywilnych i wojskowych.

4. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

Ponieważ do końca posiedzenia nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, protokoły 
następujących posiedzeń zostały zatwierdzone: 
- 10 lipca 2019 r.
- 15 lipca 2019 r.
- 24 lipca 2019 r.
- 3 września 2019 r.
- 19 września 2019 r.
- 25–26 września 2019 r.
- 30 września 2019 r.
- 14 października 2019 r.

* * *

6 listopada 2019 r., w godz. 14.40–15.30
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6. Przedstawienie przez Pascala Leardiniego, zastępcę sekretarza generalnego 
Komisji Europejskiej, i Williama Sleatha, dyrektora w Sekretariacie Generalnym 
Komisji Europejskiej, następujących dokumentów:

- komunikat Komisji z dnia 15 kwietnia 2019 r. pt. „Lepsze stanowienie 
prawa: podsumowanie dotychczasowych osiągnięć i utrzymanie dalszego 
zaangażowania” (COM/2019/178 final);

- komunikat Komisji z dnia 23 października 2018 r. pt. „Zasady pomocniczości 
i proporcjonalności: wzmacnianie ich roli w kształtowaniu polityki UE” 
(COM/2018/703 final);

- sprawozdanie Komisji z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie kontroli stosowania 
prawa Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za 2018 r.;

- komunikat Komisji z dnia 17 lipca 2019 r. pt. „Umocnienie praworządności 
w Unii – Plan działania” (COM/2019/343 final).

Głos zabrali: Pascal Leardini (zastępca sekretarza generalnego, Komisja Europejska), 
William Sleath (dyrektor, Komisja Europejska), Marion Walsmann (PPE), Gilles 
Lebreton (ID), József Szájer (PPE), Raffaele Stancanelli (ECR), Jackie Jones (S&D), 
Karen Melchior (Renew). 

6 listopada 2019 r., w godz. 15.30–16.50

7. Przedstawienie przez Andreę Rendę, członka grupy ekspertów wysokiego szczebla 
ds. sztucznej inteligencji, wytycznych dotyczących etyki związanej ze sztuczną 
inteligencją

Głos zabrali: Andrea Renda (grupa ekspertów wysokiego szczebla ds. sztucznej 
inteligencji), Jackie Jones (S&D), Karen Melchior (Renew), Patrick Breyer 
(Verts/ALE), Stéphane Séjourné (Renew), Marion Walsmann (PPE), Lefteris 
Nikolaou-Alavanos (NI).

8. Pomocniczość (art. 43 Regulaminu)

Brak

9. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości

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

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:
Gilles Lebreton (ID) PA – PE642.851v02-00

Przedm. właśc.:
CONT – Tomáš Zdechovský (PPE)

 Rozpatrzenie projektu opinii

Decyzja: projekt opinii został rozpatrzony.
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 Termin składania poprawek: 11 listopada 2019 r., godz. 12.00

Głos zabrał: Gilles Lebreton (ID, sprawozdawca).

* * *

6 listopada 2019 r., w godz. 16.50–18.30

*** Głosowanie ***

10. Zatwierdzenie przedstawicieli PE w zarządzie i komitecie budżetowym Urzędu 
Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Głos zabrali: Lucy Nethsingha (przewodnicząca), Gilles Lebreton (ID), Karen Melchior 
(Renew), Lefteris Nikolaou-Alavanos (NI).

Komisja JURI postanowiła wyznaczyć następujących ekspertów zewnętrznych do 
zarządu EUIPO:

o Isabelle FELDMAN na przedstawicielkę, 10 głosami;
o Marielle GALLO na zastępczynię, 9 głosami;
o przy jednym głosie wstrzymującym się.

Komisja JURI postanowiła – 11 głosami za, przy 6 głosach przeciw i 2 głosach 
wstrzymujących się – wyznaczyć Isabelle Feldman na przedstawicielkę w komitecie 
budżetowym EUIPO.

Od godz. 17.10 posiedzenie kontynuowano przy drzwiach zamkniętych.

Przy drzwiach zamkniętych

11. Weryfikacja mandatów i okres wykonywania mandatu (art. 3 i 4 Regulaminu)

Brak

12. Spory z udziałem Parlamentu (art. 149 Regulaminu)

Głos zabrali: Geoffroy Didier (sprawozdawca), Bettina Vollath (S&D). 

Komisja JURI postanowiła – 18 głosami za, przy 1 głosie przeciw i braku głosów 
wstrzymujących się – zalecić przewodniczącemu, aby Parlament przedstawił uwagi w 
odniesieniu do sprawy T-573/19, DS i in. przeciwko Komisji Europejskiej i ESDZ.

13. Wniosek o uchylenie immunitetu José Manuela Fernandesa

JURI/9/00522
2019/2005(IMM)

Sprawozdawca:
Ibán García Del Blanco (S&D)

Przedm. właśc.:
JURI

 Rozpatrzenie projektu sprawozdania
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Decyzja: przełożono na inny termin

 Przyjęcie projektu sprawozdania
(ewentualnie)

Decyzja: przełożono na inny termin

*** Koniec głosowania ***

* * *

Przy drzwiach zamkniętych

14. Analiza potencjalnych lub faktycznych konfliktów interesów kandydatów na 
komisarzy

Przełożono na inny termin.

15. Sprawy różne

Pascal Durand (Renew) zwrócił się o włączenie do porządku obrad jednego z 
najbliższych posiedzeń komisji JURI punktu odnoszącego się do wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli 
przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję.

Patrick Breyer (Verts/ALE) i Bettina Vollath (S&D) poparli ten postulat.

16. Następne posiedzenia

 2 grudnia 2019 r., w godz. 15.00–18.30 (Bruksela)
 3 grudnia 2019 r., w godz. 9.00–12.30 i 14.30–18.30 (Bruksela)

Posiedzenie zakończyło się o godz. 17.45.
* * *
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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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Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
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