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Europaparlamentet
2019–2024

Utskottet för rättsliga frågor

JURI_PV(2019)1106_1

PROTOKOLL
från sammanträdet den 6 november 2019 kl. 9.00–10.00 och kl. 14.30–18.30

BRYSSEL

Sammanträdet öppnades onsdagen den 6 november 2019 kl. 9.00 med utskottets ordförande, 
Lucy Nethsingha, som ordförande.

6 november 2019, kl. 9.00–10.00

Inom stängda dörrar

1. Samordnarnas sammanträde

* * *

6 november 2019, kl. 14.30–14.40

Sammanträdet återupptogs offentligt kl. 14.36.

2. Godkännande av föredragningslistan

Förslaget till föredragningslista godkändes. Punkterna 5 (granskning av potentiella eller 
faktiska intressekonflikter hos de nominerade kommissionsledamöterna), 13 (begäran 
om upphävande av José Manuel Fernandes immunitet) och 14 (granskning av 
potentiella eller faktiska intressekonflikter hos de nominerade 
kommissionsledamöterna) i förslaget till föredragningslista bordlades.

3. Meddelanden från ordföranden

Ordföranden meddelade att samordnarna vid sitt sammanträde samma dag hade fattat 
följande beslut:
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- Att förelägga JURI-utskottet för beslut namnen på de kandidater som skulle utses 
till ledamöter i styrelsen och budgetkommittén, i enlighet med de bestämmelser 
som fastställs i talmanskonferensens beslut av den 5 mars 1998 om 
Europaparlamentets utnämning av ledamöter till styrelser för specialiserade byråer 
och organ. 

- Att bjuda in Europeiska revisionsrätten och den framtida kommissionsledamoten 
med ansvar för budget och administration, efter kommissionens bekräftelse, till ett 
kommande utskottssammanträde för att lägga fram resultat, slutsatser och 
rekommendationer om Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 15/2019 
om genomförandet av 2014 års paket med personalreformer. 

- Att utarbeta ett yttrande i form av en skrivelse till utskottet för framställningar om 
framställning nr 0193/2019, ingiven av Jamison Young, tjeckisk medborgare, om 
de avtalsvillkor som används av icke-kommersiella upphovsrättsorganisationer, 
och ett yttrande i form av en skrivelse till utskottet för konstitutionella frågor om 
avtalet om Förenade kungarikets utträde. I båda fallen är det ordföranden som är 
föredragande.

- Att utnämna Franco Roberti (S&D) till föredragande för förslaget om delgivning i 
medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden 
av civil eller kommersiell natur (”förslaget om delgivning av handlingar”). 
Ärendet överförs från föregående valperiod.

- Att bjuda in Europaparlamentets samordnare för barns rättigheter, Ewa Kopacz, 
till ett kommande utskottssammanträde (eventuellt den 27–28 januari 2020).

- Att anta JURI-utskottets forskningsprogram för 2019/2020.

- Att godkänna det uppdaterade JURI-meddelandet om principer för 
immunitetsärenden.

- Att fastställa ett datum för ett eventuellt extra utskottssammanträde följande vecka 
för utvärdering av de nominerade kommissionsledamöternas förklaringar om 
ekonomiska intressen, närmare bestämt den 12 november, kl. 10.00–12.00, med 
eventuella ytterligare möten den 13 och 14 november.

Ordföranden meddelade också följande rekommendationer från samordnarna:

- Genom ett skriftligt förfarande som avslutades den 9 oktober 2019 hade 
samordnarna beslutat att följande ledamöter av utskottet för rättsliga frågor skulle 
utses till utskottets företrädare vid möten i Europeiska observatoriet avseende 
intrång i immateriella rättigheter:

• Axel Voss (PPE)

• Ibán García Del Blanco (S&D)

• Stéphane Séjourné (RE)

• Patrick Breyer (Verts/ALE)

• Gilles Lebreton (ID)
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- Genom ett skriftligt förfarande som avslutades den 10 oktober 2019 hade 
samordnarna beslutat att genomföra följande aktiviteter under första halvåret 
2020:

• Att anordna en utfrågning om säker, etisk och effektiv utveckling av 
artificiell intelligens.

• Att anordna en delegationsresa till Luxemburg (domstolen).

• Att anordna ett sammanträde med de nationella parlamenten för att 
diskutera goda exempel på ”bättre lagstiftning” ur ett digitalt 
perspektiv.

- Genom ett skriftligt förfarande som avslutades den 14 oktober 2019 hade 
samordnarna beslutat att förtydliga sitt tidigare beslut om initiativbetänkanden på 
området för artificiell intelligens, vilket hade fattats den 17 september, och de 
hade beslutat att förelägga utskottsordförandekonferensen begäranden om att 
utarbeta följande initiativbetänkanden:

• Två begäranden om tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden som 
avser lagstiftning och som rör

- lagstiftningsramen för etiska aspekter av artificiell intelligens, 
robotteknik och tillhörande teknik,

- skadeståndsordningen för artificiell intelligens.

• Två begäranden om tillstånd att utarbeta vanliga initiativbetänkanden 
som rör

- immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens,

- artificiell intelligens: frågor om statsmakt och om tolkning och 
tillämpning av internationell rätt i den mån som EU berörs av 
civila och militära användningsområden.

4. Justering av sammanträdesprotokoll

Eftersom inga invändningar inkom före sammanträdets slut godkändes protokollen från 
följande sammanträden: 
- 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, kl. 14.40–15.30
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6. Föredragning av Pascal Leardini, biträdande generalsekreterare för 
kommissionen, och William Sleath, direktör på kommissionens generalsekretariat, 
om följande:

- Kommissionens meddelande av den 15 april 2019 med titeln Bättre 
lagstiftning: genomgång och vägen framåt (COM/2019/0178)

- Kommissionens meddelande av den 23 oktober 2018 med titeln En starkare 
roll för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i EU:s 
beslutsfattande (COM/2018/0703)

- Kommissionens rapport av den 4 juli 2019 med titeln Kontroll av 
unionsrättens tillämpning – Årsrapport 2018

- Kommissionens meddelande av den 17 juli 2019 med titeln Att stärka 
rättsstatsprincipen inom unionen: En åtgärdsplan (COM/2019/0343)

Följande yttrade sig: Pascal Leardini (biträdande generalsekreterare för kommissionen), 
William Sleath (direktör, kommissionen), Marion Walsmann (PPE), Gilles Lebreton 
(ID), József Szájer (PPE), Raffaele Stancanelli (ECR), Jackie Jones (S&D), Karen 
Melchior (RE). 

6 november 2019, kl. 15.30–16.50

7. Redogörelse för de etiska riktlinjerna om artificiell intelligens av Andrea Renda, 
medlem av högnivåexpertgruppen för artificiell intelligens

Följande yttrade sig: Andrea Renda (högnivåexpertgruppen för artificiell intelligens), 
Jackie Jones (S&D), Karen Melchior (RE), Patrick Breyer (Verts/ALE), Stéphane 
Séjourné (RE), Marion Walsmann (PPE), Lefteris Nikolaou-Alavanos (NI).

8. Subsidiaritet (artikel 43)

Inga ärenden förelåg under denna punkt.

9. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Domstolen

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

Föredragande av yttrande:
Gilles Lebreton (ID) PA – PE642.851v02-00

Ansvarigt utskott:
CONT – Tomáš Zdechovský (PPE)

 Behandling av förslag till yttrande

Beslut: Förslaget till yttrande behandlades.

 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag:11 november 2019, kl. 12.00
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Följande yttrade sig: Gilles Lebreton (ID, föredragande).

* * *

6 november 2019, kl. 16.50–18.30

*** Omröstning ***

10. Godkännande av Europaparlamentets företrädare i EUIPO:s styrelse och 
budgetkommitté

Följande yttrade sig: Lucy Nethsingha (ordföranden), Gilles Lebreton (ID), Karen 
Melchior (RE), Lefteris Nikolaou-Alavanos (NI).

Utskottet beslutade att följande externa experter skulle utses till ledamöter av EUIPO:s 
styrelse:

o Isabelle Feldman utsågs med 10 röster till företrädare, 
o Marielle Gallo utsågs med 9 röster till suppleant,
o en nedlagd röst.

Utskottet beslutade med 11 röster för, 6 röster emot och 2 nedlagda röster att Isabelle 
Feldman skulle utses till parlamentets företrädare i EUIPO:s budgetkommitté.

Sammanträdet fortsatte från kl. 17.10 inom stängda dörrar.

Inom stängda dörrar

11. Prövning av behörighet och mandatets varaktighet (artiklarna 3 och 4 i 
arbetsordningen)

Inga ärenden förelåg under denna punkt.

12. Tvister som berör parlamentet (artikel 149 i arbetsordningen)

Följande yttrade sig: Geoffroy Didier (föredragande), Bettina Vollath (S&D). 

Utskottet beslutade, med 18 röster för, 1 röst emot och inga nedlagda röster, att 
rekommendera för talmannen att parlamentet framför sina synpunkter i mål T-573/19, 
DS m.fl. mot Europeiska kommissionen och Europeiska utrikestjänsten.

13. Begäran om upphävande av José Manuel Fernandes parlamentariska immunitet

JURI/9/00522
2019/2005(IMM)

Föredragande:
Ibán García Del Blanco (S&D)

Ansvarigt utskott:
JURI

 Behandling av förslag till betänkande

Beslut: Bordlades.
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 Antagande av förslag till betänkande (eventuellt)

Beslut: Bordlades.

*** Slut på omröstningen ***

* * *

Inom stängda dörrar

14. Granskning av potentiella eller faktiska intressekonflikter hos de nominerade 
kommissionsledamöterna

Bordlades.

15. Övriga frågor

Pascal Durand (RE) begärde att följande punkt skulle föras upp på föredragningslistan 
för ett kommande utskottssammanträde: Förslaget till Europaparlamentets och rådets 
förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Patrick Breyer (Verts/ALE) och Bettina Vollath (S&D) stödde begäran.

16. Kommande sammanträden

 2 december 2019, kl. 15.00–18.30 (Bryssel)
 3 december 2019, kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

Sammanträdet avslutades kl. 17.45.
* * *
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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, 
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209 (7)

Patrizia Toia

216 (3)
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