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PROTOKOL
Møde torsdag den 7. maj 2020

BRUXELLES

Mødet blev afholdt med fjerndeltagelse af de fleste deltagere og blev åbnet tirsdag den 7. maj 
2020 kl. 11.21 under forsæde af Adrián Vázquez Lázara (formand).

Den 7. maj 2020 kl. 11.15-11.25

1. Vedtagelse af dagsorden
Afgørelse: Dagsordenen blev vedtaget i den form, der fremgår af denne protokol.

2. Meddelelser fra formanden

3. Nærhedsprincippet (artikel 43)

11.15 - 11.25

Konstatering af, at der var et beslutningsdygtigt antal medlemmer til stede, og åbning af 
fjernafstemningsproceduren (der afholdtes parallelt med udvalgsmødet)

Afstemningen var åben fra kl. 11.30-12.30

*** Fjernafstemning ***

Alle medlemmer, der deltog i afstemningen – hvad enten de var til stede i udvalgsmødesalen 
eller via fjerndeltagelse – stemte pr. e-mail ved brug af papirafstemningslister.

4. Henstillinger om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede 
Kongerige Storbritannien og Nordirland
JURI/9/02390



2020/2023(INI)

Ordfører for udtalelse:
Adrián Vázquez Lázara (Renew)
Kor.udv.:
AFET, INTA – Kati Piri (S&D)

Christophe Hansen (PPE)

 Vedtagelse af udkast til udtalelse i form af en skrivelse

Afgørelse: Udtalelsen i form af en skrivelse vedtoges (for: 20; imod: 2; 
hverken/eller: 2)

* * *

Den 7. maj 2020 kl. 11.30-12.30

5. Drøftelse med Didier Reynders, kommissær med ansvar for retlige anliggender – 
spørgsmål vedrørende den aktuelle covid-19-pandemi og konsekvenserne heraf

Indlæg: Didier Reynders (kommissær for retlige anliggender), Adrián Vázquez Lázara 
(formand), Geoffroy Didier (PPE), Tiemo Wölken (S&D), Karen Melchior (Renew), 
Gilles Lebreton (ID), Marie Toussaint (Verts/ALE), Raffaele Stancanelli (ECR), 
Manon Aubry (GUE/NGL), Sabrina Pignedoli (NI), Marion Walsmann (PPE), Lara 
Wolters (S&D), Liesje Schreinemacher (Renew), Gunnar Beck (ID), Sergey 
Lagodinsky (Verts/ALE), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Andrzej Halicki (PPE).

12.30 – Afslutning af afstemningen

* * *

Den 7. maj 2020 kl. 12.30-13.15

6. Retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til 
kommercielle enheder, der opererer online
JURI/9/02298

2020/2019(INL)

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

Kor.udv.:
JURI*

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

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

AM – PE650.540v01-00
 Behandling af udkast til betænkning



 Frist for ændringsforslag: 25. maj 2020 kl. 12.00

Indlæg: Ordføreren, Patrick Breyer (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Axel Voss 
på vegne af József Szájer (PPE), Axel Voss (PPE), Marion Walsmann (PPE), 
Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Prabhat Agarwal (GD Connect, Europa-
Kommissionen).

7. Meddelelser fra formanden
Formanden meddelte resultatet af fjernafstemningen (se punkt 4).

Formanden meddelte, at koordinatorerne havde truffet følgende beslutninger:

 vedtog at anmode Parlamentet om at anvende hasteproceduren i henhold til 
artikel 163 til vedtagelse af målrettede midlertidige foranstaltninger vedrørende 
Societas Europeas og europæiske andelsselskaber og gav formanden mandat til at 
fremsætte den relevante anmodning til Parlamentets formand

 vedtog, at udvalgsarbejdet med udkast til betænkninger og udtalelser samt 
ændringsforslag skulle foregå på engelsk i det omfang, hvor 
oversættelsesfristerne ikke kunne tilpasses udvalgsmødetidspunkter og -
tidsplaner;

 godkendte den skriftlige procedure med henblik på at afslutte udvalgets bidrag til 
Udvalgsformandskonferencen om den strukturerede dialog med Kommissionen 
baseret på kommissærernes skriftlige svar;

 vedtog at anmode om tilladelse til at vedhæfte årsberetningen for 2019 om tilsyn 
med anvendelsen af EU-retten efter Kommissionens offentliggørelse heraf til 
initiativbetænkningen om tilsyn med anvendelsen af EU-retten i 2017 og 2018 
med ordfører Sabrina Pignedoli

 vedtog en kandidatliste for det nye medlem af udvalget i henhold til artikel 255 i 
TEUF med ansvar for at afgive udtalelser om kandidater til dommere ved EU-
Domstolen og generaladvokater; vedtog desuden, at afstemningen om dette 
kandidatur blev udsat, indtil de tekniske løsninger, der muliggjorde en hemmelig 
afstemning, var på plads; formanden vil blive orienteret om status pr. brev

 vedtog at udsætte delegationsrejsen til Luxembourg samt mødet med de nationale 
parlamenter, der oprindeligt var planlagt til andet halvår af 2020 eller første 
halvår af 2021

 vedtog at arrangere en workshop sammen med Europa-Parlamentets koordinator 
for børns rettigheder for at markere 40-årsdagen for Haagerkonventionen af 
25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser 
i andet halvår af 2020;

 vedtog at afgive udtalelse i form af en skrivelse til PETI om andragende 
nr. 0551/2019 om tilstrækkelige garantier mod valgsvindel ved valget til Europa-
Parlamentet; ordfører: formanden

 udpegede følgende ordførere for anmodninger om ophævelse af immunitet: 
Angel Dzhambazki for anmodningen om Clara Ponsatí Obiols' immunitet, 
Manon Aubry for anmodningen om Nuno Melos immunitet og Andrzej Halicki 
for anmodningen om Valter Flegos immunitet

 vedtog ved skriftlige procedurer at fremsætte henstillinger til Parlamentets 



formand om at gribe ind eller fremsætte bemærkninger i en række tvister; disse 
henstillinger vil blive forelagt udvalget til godkendelse på det næste udvalgsmøde 
eller på anden måde, når de relevante tekniske betingelser for at foretage en 
afstemning på en anden måde end ved navneopråb var på plads.

8. Diverse sager

9. Næste møder
 den 12. maj 2020 kl. 9.00-11.00 (Bruxelles)

Mødet hævet kl. 13.19.


