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Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro právní záležitosti

JURI_PV(2020)0507_1

ZÁPIS
ze schůze konané ve čtvrtek dne 7. května 2020

BRUSEL

Schůze se konala ve čtvrtek 7. května 2020 a většina účastníků se jí účastnila na dálku. Byla 
zahájena v 11:21 a předsedal jí Adrián Vázquez Lázara (předseda).

7. května 2020, 11:15–11:25

1. Přijetí pořadu jednání
Rozhodnutí:návrh pořadu jednání byl přijat v níže uvedeném znění.

2. Sdělení předsedy

3. Subsidiarita (článek 43 jednacího řádu)

11:15–11:25

Kontrola usnášeníschopnosti a zahájení hlasování na dálku (souběžně s jednáním výboru)

Hlasování bylo otevřeno od 11:30 do 12:30.

*** Postup hlasování na dálku ***

Všichni poslanci, kteří se zúčastnili hlasování, ať už byli přítomni v zasedací místnosti, 
nebo se schůze účastnili na dálku, hlasovali elektronickou poštou pomocí tištěných 
hlasovacích lístků a seznamů.

4. Doporučení pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké 
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Británie a Severního Irska
JURI/9/02390

2020/2023(INI)

Zpravodaj:
Adrián Vázquez Lázara (Renew)
Příslušný výbor:
AFET, INTA – Kati Piri (S&D)

Christophe Hansen (PPE)

 přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu

Rozhodnut
í:

  Stanovisko ve formě dopisu bylo přijato: pro: 20, proti: 2, zdrželi se: 2.

* * *

7. května 2020, 11:30–12:30

5. Výměna názorů s komisařem pro spravedlnost Didierem Reyndersem – otázky 
týkající se současné pandemie COVID-19 a jejích následků

Vystoupili: Didier Reynders (komisař pro spravedlnost), Adrián Vázquez Lázara 
(předseda), Geoffroy Didier (PPE), Tiemo Wölken (S&D), Karen Melchior (Renew), 
Gilles Lebreton (ID), Marie Toussaint (Verts), Raffaele Stancanelli (ECR), Manon 
Aubry (GUE/NGL), Sabrina Pignedoli (nezařazení), Marion Walsmann (PPE), Lara 
Wolters (S&D), Liesje Schreinemacher (Renew), Gunnar Beck (ID), Sergey 
Lagodinsky (Verts), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Andrzej Halicki (PPE).

12:30 – ukončení hlasování

* * *

7. května 2020, 12:30–13:15

6. Akt o digitálních službách: přizpůsobení pravidel občanského a obchodního 
práva pro obchodní subjekty působící online
JURI/9/02298

2020/2019(INL)

Zpravodaj:
Tiemo Wölken (S&D) PR – PE650.529v01-00

Příslušný výbor:
JURI*

Stanoviska:
IMCO*  Dita Charanzová (Renew) PA – PE648.645v01-00

AM – PE650.618v01-00
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CULT  Petra Kammerevert (S&D) PA – PE648.593v01-00
AM – PE650.540v01-00

 projednání návrhu zprávy
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 25. května 2020, 12:00

Vystoupili: zpravodaj, Patrick Breyer (Verts), Karen Melchior (Renew), Axel Voss 
jménem Józsefa Szájera (PPE), Axel Voss (PPE), Marion Walsmann (PPE), 
Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Prabhat Agarwal (GŘ Connect, Evropská komise).

7. Sdělení předsedy
Předseda oznámil výsledek postupu hlasování na dálku (viz bod 4).

Předseda oznámil, že koordinátoři přijali následující rozhodnutí:

 dohodli se, že požádají Parlament o použití postupu pro naléhavé případy podle 
článku 163 jednacího řádu k přijetí dočasných cílených opatření týkající se 
evropských akciových společností a evropských družstev a pověřili předsedu, 
aby předložil příslušnou žádost předsedovi EP;

 dohodli se, že pokud nebude možné sladit lhůty pro překlad s termíny schůzí a 
harmonogramem projednávaných spisů, bude práce výboru na návrzích zpráv, 
návrzích stanovisek a pozměňujících návrzích probíhat v angličtině; 

 dohodli se na písemném postupu, v jehož rámci se na základě písemných 
odpovědí komisařů dokončí příspěvek výboru pro Konferenci předsedů výborů o 
strukturovaném dialogu s Komisí;

 dohodli se, že požádají o svolení zahrnout výroční zprávu o kontrole uplatňování 
práva EU za rok 2019 po jejím zveřejnění Komisí do zprávy z vlastního podnětu 
o kontrole uplatňování práva EU za roky 2017 a 2018, jejíž zpravodajkou je paní 
Sabrina Pignedoli; 

 dohodli se, že na nového člena výboru ustaveného podle článku 255 SFEU, jehož 
úkolem je vydávat stanoviska ke kandidátům na soudce Soudního dvora 
Evropské unie a kandidátů na generální advokáty, navrhnou jediného kandidáta; 
dále se dohodli, že hlasování o tomto kandidátovi bude odloženo do doby, než 
budou zavedena technická řešení umožňující tajné hlasování; předseda 
Parlamentu bude o aktuální situaci informován dopisem;

 dohodli se, že delegace výboru do Lucemburku i schůze s vnitrostátními 
parlamenty, které byly původně plánovány na toto pololetí, budou odloženy na 
druhou polovinu roku 2020 nebo první polovinu roku 2021;

 dohodli se, že při příležitosti 40. výročí Haagské úmluvy ze dne 25. října 1980 o 
občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí uspořádají v druhé 
polovině roku 2020 spolu s koordinátorkou EP pro práva dětí pracovní setkání;

 dohodli se, že poskytnou stanovisko ve formě dopisu výboru PETI ohledně petice 
č. 0551/2019 ve věci dostatečných záruk proti volebním podvodům při volbách 
do Evropského parlamentu; zpravodaj: předseda;

 jmenovali následující zpravodaje pro žádosti o zbavení poslanecké imunity; 
Angel Dzhambazki pro žádost o zbavení poslanecké imunity Clary Ponsatíové 



PE650.710v01-00 4/10 PV\1204771CS.docx

CS

Obiolsové, Manon Aubry pro žádost o zbavení poslanecké imunity Nuna Mela a 
Andrzej Halicki pro žádost o zbavení poslanecké imunity Valtera Flega;

 rozhodli se prostřednictvím písemných postupů, že předsedovi EP poskytnou 
doporučení, aby do několika sporů zasáhl nebo aby v souvislosti s nimi předložil 
připomínky; tato doporučení budou předložena výboru k ratifikaci nebo jinému 
typu schválení poté, co budou zavedeny vhodné technické podmínky pro 
hlasování jiným způsobem než jmenovitým.

8. Různé

9. Příští schůze
 12. května 2020, 9:00–11:00 (Brusel)

Schůze skončila ve 13:19.



PV\1204771CS.docx 5/10 PE650.710v01-00

CS

Results of roll-call votes
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1. Recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland – 2020/2023(INI) – Rapp. Adrián Vázquez Lázara

1.1. Final vote

20 +
EPP Daniel Buda, Geoffroy Didier, Angelika Niebler, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier 

Zarzalejos 

S&D Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken, Lara Wolters

RENEW Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara 

ID Gilles Lebreton

VERTS/ALE Sergey Lagodinsky, Marie Toussaint

ECR Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

2 -
ID Gunnar Beck

NI Mislav Kolakušić

2 0
RENEW Stéphane Séjourné

GUE/NGL Manon Aubry 

Corrections to vote

+

-

0
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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 (*)

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

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*, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, 
Marcos Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Axel Voss, Lara Wolters*, Tiemo Wölken, 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

Magdalena Adamowicz, Daniel Buda, Patrick Breyer, Caterina Chinnici, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Andrzej Halicki, Heidi 
Hautala, Emmanuel Maurel, Angelika Niebler*, Sabrina Pignedoli, Luisa Regimenti, Christian Sagartz, Bettina Vollath

    * Present in the meeting room

209 (7)

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 
sekretariaat/Γραμματεία της επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della 
commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/ 
Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Ewa Wojtowicz, Henrik Kjellin, Margarida Chambel Goncalves 

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Natalia Ewiakova

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ Viċi 
'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Βουλευτής/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


