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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro právní záležitosti

JURI_PV(2020)0615_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 15. června 2020 od 13:45 do 15:45

BRUSEL

s účastí členů výboru JURI na dálku

Schůze byla zahájena v pondělí 15. června 2020 ve 13:48 a předsedal jí Adrián Vázquez 
Lázara (předseda).

15. června 2020, 13:45 – 14:00

1. Přijetí pořadu jednání
Rozhodnutí:Návrh pořadu jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedy
Koordinátoři na své schůzi konané dne 15. června 2020 přijali tato rozhodnutí:

1. jmenovat tyto zpravodaje pro zprávy z vlastního podnětu:

 Statut evropského přeshraničního sdružení a neziskové organizace – Sergej 
Lagodinsky (Verts/ALE)

 Odpovědnost společností za ekologické škody – Antonius Manders (PPE)

 Dopad domácího násilí a práv péče o dítě na ženy a děti – Luisa Regimenti (ID)

 Výzvy pro pořadatele sportovních událostí v digitálním prostředí – Angel 
Dzhambazki (ECR)

 Odpovědné soukromé financování sporů – Axel Voss (PPE)

 Udržitelná správa a řízení společností – Pascal Durand (RE)
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 Náležitá péče podniků a odpovědnost podniků – Lara Wolters (S&D);

2. jmenovat tyto zpravodaje pro stanoviska:

 k nedostatku léků – jak řešit vznikající problém (ENVI) – Gilles Lebreton; dále 
bylo písemným postupem rozhodnuto, že toto stanovisko bude z důvodu krátkých 
lhůt pro přijetí zprávy stanovených hlavním příslušným výborem vypracováno ve 
formě dopisu; hlasování proběhne téhož dne;

 k vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva (LIBE), 
podle článku 57 jednacího řádu – Tiemo Wölken (S&D)

 nevypracovávat stanovisko ke zřízení nástroje pro technickou podporu (ECON) a 
k návrhu na změnu nařízení Rady č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý 
finanční rámec na období 2014–2020 (BUDG) 

 vypracovat dvě stanoviska k právu podnětu Parlamentu a k posílení 
transparentnosti a integrity v orgánech a institucích EU vytvořením nezávislého 
subjektu EU pro etiku (AFCO);

3. koordinátoři rovněž dne 4. května 2020 rozhodli jmenovat předsedu zpravodajem pro 
stanovisko k urychlenému mimosoudnímu vymáhání kolaterálu (ECON);

4. Koordinátoři dále dne 15. června rozhodli:

            jmenovat semestrové zpravodaje na období od července do prosince 2020 k těmto 
záležitostem:

Subsidiarita Karen Melchior

Sporné otázky Geoffroy Didier

Postup projednávání ve 
výborech / přenesení 
legislativních pravomocí / akty 
v přenesené pravomoci

Gilles Lebreton

Kodifikovaná / přepracovaná 
znění

Magdalena Adamowicz

5. vypracovat stanovisko ve formě dopisu Petičnímu výboru k peticím č. 0407/2019 a 
č. 0644/2019, které předložil Christoph Klein, státní příslušnost: Německo, ve věci 
nevymáhání rozsudků Soudního dvora EU a platných právních předpisů EU, a 
nevypracovat stanovisko k petici č. 0536/2019, kterou předložil Franz Josef Glasl, 
státní příslušnost: Rakousko, ve věci podmínek hlasování v evropských volbách v 
Rakousku;

6. uspořádat seminář o sociální odpovědnosti podniků a seminář o odpovědnosti 
společností za ekologické škody v případě, že organizace takových pracovních 
seminářů bude možná/povolena s ohledem na stávajících opatření související s Covid-
19;

7. udělit předsedovi mandát k předložení pozměňovacích návrhů k rozpočtu jménem 
výboru JURI, které se týkají Soudního dvora;
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8. požádat tematickou sekci C o studii důsledků rozsudku německého Spolkového 
ústavního soudu ze dne 5. května 2020 a uspořádat slyšení na toto téma společně s 
výborem AFCO;

9. pozvat vybrané kandidáty na funkci předsedy odvolacího senátu k vystoupení před 
výborem.

Koordinátoři také přijali následující rozhodnutí písemným postupem: 

1. požádat jménem výboru o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním 
výborem podle čl. 145 odst. 2 jednacího řádu v souvislosti se zprávou na téma  
„Náležitá péče podniků a odpovědnost podniků“;

2. předložit dodatečné návrhy k pracovnímu programu Evropského účetního dvora na 
rok 2021 v souvislosti s důsledky pandemie Covid-19;

3. předložit jménem výboru příspěvek k souhrnné zprávě ze schůze Konference předsedů 
výborů v kontextu strukturovaného dialogu s Komisí.

3. Schválení zápisů ze schůzí

Byly schváleny zápisy z následujících schůzí:
 6.–7. listopadu 2019
 12. listopadu 2019
 9. ledna 2020
 16. ledna 2020
 27.–28. ledna 2020
 17.–18. února 2020
 20. února 2020
 7. května 2020
 12. května 2020
 25. května 2020

4. Subsidiarita (článek 43 jednacího řádu)

Byla obdržena následující odůvodněná stanoviska vnitrostátních parlamentů:

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení 
klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro 
klima)

 francouzský senát

 rakouská Spolková rada

Vystoupil: Gilles Lebreton (stálý zpravodaj).

13:55 – 14:00

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

Hlasování bylo otevřeno od 14:00 do 15:00
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*** Hlasování na dálku ***

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

5. Nedostatek léků – jak řešit vznikající problém
JURI/9/02927

2020/2071(INI)

Zpravodaj:
Gilles Lebreton (ID) AL – PE652.652v01-00

Příslušný výbor:
ENVI* – Nathalie Colin-Oesterlé

(PPE)
PR – PE650.394v01-00

AM – PE652.627v01-00
AM – PE652.629v01-00
AM – PE652.628v01-00

 přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu

Rozhodnutí: Stanovisko ve formě dopisu bylo přijato: pro: 16, proti: 0, zdrželi se: 1.

Vystoupil: Gilles Lebreton (zpravodaj).

* * *

15. června 2020, 14:00 – 15:45

6. Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při 
výkonu prováděcích pravomocí
JURI/9/00229
***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 – C8-0034/2017

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

AM – PE648.423v01-00
Příslušný výbor:

JURI
Stanoviska:

AFET  rozhodnutí: bez stanoviska
DEVE
INTA  Sven Simon (PPE) AD – PE648.503v01-00
ECON  rozhodnutí: bez stanoviska
EMPL  rozhodnutí: bez stanoviska
ENVI  Stanislav Polčák (PPE) AD – PE652.333v01-00
ITRE  Ville Niinistö (Verts/ALE) AD – PE650.544v01-00
IMCO  rozhodnutí: bez stanoviska
TRAN
REGI  rozhodnutí: bez stanoviska
AGRI  Bronis Ropė (Verts/ALE) AD – PE647.138v02-00

AM – PE648.380v01-00
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PECH  rozhodnutí: bez stanoviska
CULT
LIBE  rozhodnutí: bez stanoviska
AFCO  Pascal Durand (Renew) AD – PE650.589v01-00
FEMM  rozhodnutí: bez stanoviska

 projednání pozměňovacích návrhů

Rozhodnutí: Projednání pozměňovacích návrhů

 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 28. února 2020, 12:00

Vystoupili: József Szájer (zpravodaj), Tiemo Wölken on behalf of Bettina Vollath (S&D), 
Pascal Durand (Renew), Marie Toussaint (Verts/ALE), Dorthe Christensen (vedoucí oddělení 
pro institucionální záležitosti, Evropská komise).

7. Akt o digitálních službách: zdokonalit fungování jednotného trhu
JURI/9/02296

2020/2018(INL)

Zpravodaj:
Patrick Breyer (Verts/ALE) PA – PE652.326v01-00

AM – PE653.841v01-00
Příslušný výbor:

IMCO* – Alex Agius Saliba (S&D) PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

 projednání návrhu stanoviska

Rozhodnutí: Projednání návrhu stanoviska.

 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 17. června 2020, 12:00

Vystoupili: Patrick Breyer (zpravodaj), József Szájer (PPE), Tiemo Wölken (S&D), Karen 
Melchior (Renew), Emmanuel Maurel (GUE/NGL).

8. Nová průmyslová strategie pro Evropu
JURI/9/02948

2020/2076(INI)

Zpravodaj:
Gilles Lebreton (ID) PA – PE652.430v01-00

Příslušný výbor:
ITRE* – Carlo Calenda (S&D) PR – PE650.700v01-00

 projednání návrhu stanoviska

Rozhodnutí: Projednání návrhu stanoviska.

 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 23. června 2020, 18:30

Vystoupili: Gilles Lebreton (zpravodaj), Angelika Niebler (PPE), Tiemo Wölken (S&D), 
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Marie Toussaint (Verts/ALE), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Marion Walsmann (PPE), 
Mark Nicklas (vedoucí oddělení Průmyslová strategie a hodnotové řetězce, Evropská 
komise).

15:00 - ukončení hlasování
Předseda oznámil výsledek postupu hlasování na dálku (viz bod 5).

9. Různé

10. Příští schůze
 16. června 2020, 9:00 – 11:00 (Brusel)

Schůze skončila v 15:37.
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Results of roll-call votes

Contents

1. Shortage of medicines - how to address an emerging problem - 2020/2071(INI) – Rapp. 
Gilles Lebreton............................................................................................................................8
1.1. Final vote .........................................................................................................................8
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1. Shortage of medicines - how to address an emerging problem - 2020/2071(INI) – 
Rapp. Gilles Lebreton 

1.1. Final vote

16 +
EPP Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, József Szájer, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier 

Zarzalejos 

RENEW Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara 

ID Gunnar Beck, Gilles Lebreton

VERTS/ALE Sergey Lagodinsky, Marie Toussaint

ECR Raffaele Stancanelli

0 -

1 0
GUE/NGL Emmanuel Maurel

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, Raffaele Stancanelli

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

Gunnar Beck*, Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić*, Gilles Lebreton*, Karen Melchior*, Jiří Pospíšil, 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, Antonius Manders*, Emmanuel Maurel, Angelika Niebler, 
Nacho Sánchez Amor*

    * 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

ID

Verts/ALE

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, Ollivier Gimenez Espinos, Henrik Kjellin, Asta Pociute-Vrazalic, Yolanda Rodriguez Malnero

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


