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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

JURI_PV(2020)0217_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 17ης Φεβρουαρίου 2020, από τις 15.00 έως τις 18.30

και της 18ης Φεβρουαρίου 2020, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 
18.30

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020, στις 15.11, υπό την προεδρία του 
Sergey Lagodinsky (προσωρινού προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

Απόφαση: Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται με τη μορφή που παρατίθεται στα 
παρόντα πρακτικά.

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 

Ουδέν.

3. Ανακοινώσεις του προέδρου

Ουδέν.
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4. Εκλογή προέδρου. 

Τον λόγο λαμβάνουν: Η Karen Melchior (Renew), η οποία παρουσιάζει την υποψηφιότητα 
του Adrián Vázquez Lázara.

Adrián Vázquez Lázara (Renew), Marie Toussaint (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew).

Ο Adrián Vázquez Lázara εκλέγεται δια βοής πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων.

Ο Adrián Vázquez Lázara αναλαμβάνει την προεδρία στις 15.17 και ευχαριστεί την επιτροπή 
για την εκλογή του.

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 15.18.

* * *

18 Φεβρουαρίου 2020, από τις 9.15 έως τις 10.00

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, στις 9.19, υπό την προεδρία 
του Adrián Vázquez Lázara (προέδρου).

Υπό την προεδρία του νεοεκλεγέντος προέδρου

Κεκλεισμένων των θυρών 

5. Συνεδρίαση των συντονιστών

Η συνεδρίαση λήγει στις 9.45.

* * *

18 Φεβρουαρίου 2020, από τις 10.00 έως τις 11.30

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται κεκλεισμένων των θυρών στις 10.09.

Κεκλεισμένων των θυρών

Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τη συνεδρίαση των συντονιστών

Στη σημερινή τους συνεδρίαση οι συντονιστές:

- αποφασίζουν να επιτρέψουν να υποβληθούν εξ ονόματος της επιτροπής JURI 
προτάσεις για δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες στον 
προϋπολογισμό του 2021 και να αναθέσουν στη Γραμματεία να ορίσει διαδικασία για 
την εκπόνηση των εν λόγω προτάσεων. 

- αποφασίζουν ότι ο πρόεδρος θα είναι συντάκτης γνωμοδότησης υπό μορφή επιστολής 
σχετικά με «τις συστάσεις για τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το 
Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας»,
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- αποφασίζουν να καλέσουν τους ακόλουθους Αντιπροέδρους και Επιτρόπους για 
ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων στο πλαίσιο ετήσιου 
διαρθρωμένου διαλόγου με την Επιτροπή: Maroš Šefčovič (αντιπρόεδρος για τις 
Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών) και Věra Jourová (αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής για θέματα Αξιών και Διαφάνειας), Didier Reynders (Επίτροπος 
Δικαιοσύνης) and Thierry Breton (Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς) - συνεδρίαση της 
20ης και 21ης Απριλίου, με βάση τις οικείες ημερήσιες διάτάξεις τους,

- λαμβάνουν γνώση ότι στο δίκτυο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου η 
Jackie Jones θα αντικατασταθεί από τη Lara Wolters,

- λαμβάνουν γνώση ότι το σεμινάριο που διοργανώνει η επιτροπή AFET/DROI σχετικά 
με την υποχρέωση δέουσας επιμέλειας θα διεξαχθεί στις 19 Μαρτίου 2020,

- λαμβάνουν γνώση της απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της δέσμευσης του 
Επιτρόπου Thierry Breton να αποσυρθεί από φακέλους που σχετίζονται με τον 
προηγούμενο εργοδότη του για να αποφευχθεί ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων,

- αποφασίζουν να ορίσουν τη Lara Wolters εισηγήτρια για την κοινή έκθεση των 
επιτροπών JURI και FEMM με θέμα «Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις 
μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο 
εταιρειών»,

- αποφασίζουν να ορίσουν τον Angel Dzhambazki συντάκτη γνωμοδότησης για τις 
εκθέσεις πρωτοβουλίας με θέμα «Τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τον 
πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα» και «Τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό 
δίκαιο και η χρησιμοποίησή της από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε ποινικές 
υποθέσεις»,

- αποφασίζουν να μην γνωμοδοτήσουν σχετικά με τις «Γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2021, τμήμα III (Επιτροπή)» και 
την «Έκθεση για την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των 
οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: επιδόσεις, 
χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος».

6. Νομική βάση (άρθρο 40)

Ουδέν.

7. Έλεγχος και διάρκεια της εντολής (άρθρα 3 και 4)

Ουδέν.

8. Διαφορές στις οποίες εμπλέκεται το Κοινοβούλιο (άρθρο 149)

Ουδέν.

9. Αίτηση για άρση της ασυλίας του Guy Verhofstadt
JURI/9/01855
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2019/2149(IMM)

Εισηγήτρια:
Marie Toussaint (Verts/ALE)

Επί της ουσίας:
JURI

 Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
 Έγκριση του σχεδίου έκθεσης (ενδεχομένως)

Απόφαση: Το σχέδιο έκθεσης εγκρίνεται με 14 ψήφους υπέρ, 7 ψήφους κατά και 
καμία αποχή.

Μετά την ψηφοφορία η Γραμματεία της επιτροπής ενημερώνεται από τα μέλη μιας 
πολιτικής ομάδας ότι αυτά σκοπεύουν να ψηφίσουν -σύμφωνα με τη σύσταση του 
σχεδίου έκθεσης- κατά της άρσης της ασυλίας και όχι, όπως λανθασμένα φαίνεται, υπέρ 
της άρσης της ασυλίας και ζητούν αυτό να καταχωρηθεί στα πρακτικά.

10. Αίτηση για άρση της ασυλίας του Gunnar Beck
JURI/9/01942

2019/2154(IMM)

Εισηγητής:
Andrzej Halicki (PPE)

Επί της ουσίας:
JURI

 Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
 Έγκριση του σχεδίου έκθεσης (ενδεχομένως)

Απόφαση: Το σχέδιο έκθεσης εγκρίνεται με 15 ψήφους υπέρ, 6 ψήφους κατά και 
καμία αποχή.

11. Αίτηση άρσης της ασυλίας της Elena Yoncheva
JURI/9/01943

2019/2155(IMM)

Εισηγητής:
Gilles Lebreton (ID)

Επί της ουσίας:
JURI

 Ανταλλαγή απόψεων

Απόφαση: Τα μέλη της επιτροπής ανταλλάσσουν απόψεις.

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.21.

* * *
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18 Φεβρουαρίου 2020, από τις 11.30 έως τις 12.30

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται δημοσίως στις 11.35.

12. Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των κανόνων εμπορικού και 
αστικού δικαίου για τις εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο 
διαδίκτυο
JURI/9/02298

2020/2019(INL)

Εισηγητής:
Tiemo Wölken (S&D)

Επί της ουσίας:
JURI*

Γνωμοδότηση:
IMCO* – Dita Charanzová (Renew)
CULT

 Ανταλλαγή απόψεων

Τον λόγο λαμβάνουν: Tiemo Wölken (S&D), Axel Voss (PPE), Raffaele Stancanelli 
(ECR), Karen Melchior (Renew), Patrick Breyer (Verts/ALE), Prabhat Agarwal 
(Επιτροπή, ΓΔ CNECT), Dirk Staudenmayer (Επιτροπή, ΓΔ JUST).

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.11.

* * *

18 Φεβρουαρίου 2020, από τις 14.30 έως τις 15.30

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 14.36.

13. Ανταλλαγή απόψεων με την κ. Ewa Kopacz, συντονίστρια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα του παιδιού - Παρουσίαση του προγράμματος 
εργασίας του γραφείου της συντονίστριας

Τον λόγο λαμβάνουν: Ewa Kopacz (PPE), Karen Melchior (Renew), Emil Radev 
(PPE), Caterina Chinnici (S&D), Axel Voss (PPE), Raffaele Stancanelli (ECR). 

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 15.14.

18 Φεβρουαρίου 2020, από τις 15.30 έως τις 18.30

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.24.

14. Επικουρικότητα (άρθρο 43) Ουδέν.
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15. Κανόνες και γενικές αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή
JURI/9/00229
***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Εισηγητής:
József Szájer (PPE) PR – PE646.995v01-00

Επί της ουσίας:
JURI

Γνωμοδότηση:
AFET – Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση
DEVE
INTA
ECON – Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση
EMPL – Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση
ENVI – Stanislav Polčák (PPE)
ITRE – Ville Niinistö (Verts/ALE)
IMCO – Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση
TRAN
REGI
AGRI – Bronis Ropė (Verts/ALE) PA – PE647.138v01-00
PECH – Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση
CULT
LIBE – Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση
AFCO
FEMM – Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
 Λήξη της προθεσμίας για κατάθεση τροπολογιών: 28 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 

12.00

Τον λόγο λαμβάνουν: József Szájer (PPE), Bettina Vollath (S&D), εκπρόσωπος της 
Επιτροπής.

Καθιστώντας την τεχνητή νοημοσύνη ευρωπαϊκή υπόθεση

16. Πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής 
και των συναφών τεχνολογιών
JURI/9/02261

2020/2012(INL)

Εισηγητής:
Ibán García Del Blanco (S&D)

Επί της ουσίας:
JURI*

Γνωμοδότηση:
AFET*
EMPL – Lina Gálvez Muñoz (S&D)
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ENVI – Adam Jarubas (PPE)
IMCO* – Alexandra Geese (Verts/ALE)
TRAN* – Valter Flego (Renew)
CULT – Łukasz Kohut (S&D) PA – PE648.348v01-00
LIBE* – Assita Kanko (ECR)
AFCO – Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 Ανταλλαγή απόψεων

Τον λόγο λαμβάνουν: Ibán García Del Blanco (S&D), Stéphane Séjourné (Renew), 
Patrick Breyer (Verts/ALE), Raffaele Stancanelli (ECR), Geoffroy Didier (PPE), 
εκπρόσωπος της Επιτροπής.

17. Καθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη
JURI/9/02275

2020/2014(INL)

Εισηγητής:
Axel Voss (PPE)

Επί της ουσίας:
JURI

Γνωμοδότηση:
IMCO – Svenja Hahn (Renew)
TRAN – Cláudia Monteiro de Aguiar

(PPE)
LIBE – Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 Ανταλλαγή απόψεων

Τον λόγο λαμβάνουν: Axel Voss (PPE), Evelyne Gebhardt (S&D), Liesje 
Schreinemacher (Renew), Patrick Breyer (Verts/ALE), εκπρόσωπος της Επιτροπής.

18. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής 
νοημοσύνης
JURI/9/02279

2020/2015(INI)

Εισηγητής:
Stéphane Séjourné (Renew)

Επί της ουσίας:
JURI

Γνωμοδότηση:
IMCO
TRAN – Andor Deli (PPE)
CULT – Sabine Verheyen (PPE) PA – PE648.351v01-00
AFCO – Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 Ανταλλαγή απόψεων

Τον λόγο λαμβάνουν: Stéphane Séjourné (Renew), Axel Voss (PPΕ) εξ ονόματος του 
Andrzej Halicki, Tiemo Wölken (S&D), Patrick Breyer (Verts/ALE), εκπρόσωπος της 
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Επιτροπής. 

19. Τεχνητή νοημοσύνη: ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου 
στον βαθμό που η ΕΕ επηρεάζεται στους τομείς που αφορούν τη στρατιωτική και 
μη στρατιωτική χρήση της και ζητήματα κρατικής εξουσίας εκτός του πεδίου 
εφαρμογής της ποινικής δικαιοσύνης
JURI/9/02269

2020/2013(INI)

Εισηγητής:
Gilles Lebreton (ID)

Επί της ουσίας:
JURI*

Γνωμοδότηση:
AFET*
IMCO – Andreas Schwab (PPE)
TRAN – Ondřej Kovařík (Renew)
LIBE – Patryk Jaki (ECR)
AFCO – Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 Ανταλλαγή απόψεων

Τον λόγο λαμβάνουν: Gilles Lebreton (ID), Emil Radev (PPE), Pascal Durand (Renew), 
εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Κοινή συζήτηση

20. Επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε 
αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (επίδοση και κοινοποίηση πράξεων)
JURI/9/02017
***I 2018/0204(COD) COM(2018)0379 – C8-0243/2018

Εισηγητής:
Franco Roberti (S&D)

Επί της ουσίας:
JURI

 Ενημέρωση της επιτροπής σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74, 
παράγραφος 3 του Κανονισμού)

21. Συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή 
αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις
JURI/9/02016Th
***I 2018/0203(COD) COM(2018)0378 – C8-0242/2018

Εισηγητής:
Emil Radev (PPE)

Επί της ουσίας:
JURI

 Ενημέρωση της επιτροπής σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74, 
παράγραφος 3 του Κανονισμού)
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Τον λόγο λαμβάνουν: Franco Roberti (S&D), Patrick Breyer (Verts/ALE), Liesje 
Schreinemacher (Renew).

22. Διάφορα

Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο επόμενος τριμερής διάλογος με θέμα «Επίδοση και 
κοινοποίηση στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή 
εμπορικές υποθέσεις (επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων)» και «Συνεργασία μεταξύ των 
δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή 
εμπορικές υποθέσεις» πρέπει να διεξαχθεί στις 10 Μαρτίου 2020.

23. Προσεχείς συνεδριάσεις
 20 Φεβρουαρίου 2020, από τις 9.00 έως τις 11.00 (Βρυξέλλες) (έκτακτη 

συνεδρίαση)
 18 Μαρτίου 2020, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 18.30 

(Βρυξέλλες)
 19 Μαρτίου 2020, από τις 9.00 έως τις 12.30 (Βρυξέλλες)

Η συνεδρίαση λήγει στις 17.33.
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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 (*)

Ibán García Del Blanco, Sergey Lagodinsky, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Marion Walsmann

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

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen 
Melchior, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, József Szájer, Marie Toussaint, Axel Voss, 
Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

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

Patrick Breyer, Caterina Chinnici, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Andrzej Halicki, Javier Nart, Sabrina Pignedoli, Emil Radev, 
Nacho Sánchez Amor, Bettina Vollath, Kosma Złotowski

209 (7)

Pascal Arimont, Andrea Bocskor, Marc Botenga, Mohammed Chahim, Adam Jarubas, Leopoldo López Gil, Margarita de la Pisa 
Carrión, Tom Vandendriessche, Bernhard Zimniok

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)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
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