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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

JURI_PV(2020)0615_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 15ης Ιουνίου 2020, από τις 13.45 έως τις 15.45

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

και με την εξ αποστάσεως συμμετοχή μελών της επιτροπής JURI

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020, στις 13.48, υπό την προεδρία του Adrián 
Vázquez Lázara (προέδρου).

15 Ιουνίου 2020, 13.45-14.00

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
Απόφαση: Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται.

2. Ανακοινώσεις του προέδρου
Κατά τη συνεδρίασή τους στις 15 Ιουνίου 2020, οι συντονιστές λαμβάνουν τις ακόλουθες 
αποφάσεις:

1. να οριστούν οι ακόλουθοι εισηγητές για τις εκθέσεις πρωτοβουλίας:

 Καταστατικό για τις ευρωπαϊκές διασυνοριακές ενώσεις και τους μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς - Sergey Lagodinsky (Verts/ALE)

 Ευθύνη των εταιρειών για περιβαλλοντικές ζημίες - Antonius Manders (PPE)

 Ο αντίκτυπος της ενδοοικογενειακής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας επί των 
γυναικών και των παιδιών - Luisa Regimenti (ID)

 Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων στο 
ψηφιακό περιβάλλον - Angel Dzhambazki (ECR)
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 Υπεύθυνη ιδιωτική χρηματοδότηση των ένδικων διαφορών - Axel Voss (PPE)

 Βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση - Pascal Durand (RE)

 Εταιρική δέουσα επιμέλεια και εταιρική λογοδοσία - Lara Wolters (S&D)·

2. να οριστούν οι ακόλουθοι συντάκτες γνωμοδοτήσεων:

 Έλλειψη φαρμάκων – τρόποι αντιμετώπισης ενός αναδυόμενου προβλήματος, 
(έκθεση της επιτροπής ENVI) - Gilles Lebreton· εν συνεχεία αποφασίζεται με 
γραπτή διαδικασία ότι η εν λόγω γνωμοδότηση θα πραγματοποιηθεί υπό μορφήν 
επιστολής λόγω των αυστηρών προθεσμιών που έθεσε για την έγκριση της 
έκθεσης η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή· η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί 
αυθημερόν

 Θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, (έκθεση της επιτροπής LIBE) γνωμοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 57 του Κανονισμού - Tiemo Wölken (S&D)

 να μην συνταχθεί γνωμοδότηση για την έκθεση της επιτροπής ECON σχετικά με 
τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης, και για την έκθεση της επιτροπής 
BUDG σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 1311/2013 του 
Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό του ΠΔΠ για τα έτη 2014-2020 

 να εκπονηθούν δύο γνωμοδοτήσεις για την έκθεση της επιτροπής AFCO σχετικά 
με το δικαίωμα πρωτοβουλίας του ΕΚ και σχετικά με την ενίσχυση της διαφάνειας 
και της ακεραιότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με τη σύσταση ανεξάρτητου 
οργανισμού δεοντολογίας της ΕΕ·

3. οι συντονιστές αποφάσισαν επίσης στις 4 Μαΐου 2020 να ορίσουν τον πρόεδρο ως 
συντάκτη γνωμοδότησης για την έκθεση της επιτροπής ECON με θέμα την ταχεία 
εξωδικαστική αναγκαστική εκτέλεση επί εξασφαλίσεων·

4. οι συντονιστές αποφάσισαν επίσης στις 15 Ιουνίου 2020 να:

ορίσουν εισηγητές εξαμήνου για την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2020 στα ακόλουθα 
θέματα:

Επικουρικότητα Karen Melchior

Δικαστικές διαφορές Geoffroy Didier

Επιτροπολογία/Ανάθεση 
νομοθετικών εξουσιών/Πράξεις 
κατ' εξουσιοδότηση

Gilles Lebreton

Κωδικοποιήσεις/Αναδιατυπώσει
ς

Magdalena Adamowicz

5. να υποβληθεί γνωμοδότηση υπό μορφήν επιστολής προς την επιτροπή PETI για τις 
αναφορές αριθ. 0407/2019 και αριθ. 0644/2019 του Christoph Klein (γερμανικής 
ιθαγένειας), σχετικά με τη μη εφαρμογή των αποφάσεων του ΔΕΕ και της ισχύουσας 
ενωσιακής νομοθεσίας, και να μην συνταχθεί γνωμοδότηση για την αναφορά αριθ. 
0536/2019 του Franz Josef Glasl (αυστριακής ιθαγένειας), σχετικά με τις 
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λεπτομέρειες διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών στην Αυστρία·

6. να διοργανωθεί ένα εργαστήριο σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη και ένα 
εργαστήριο σχετικά με την ευθύνη των εταιρειών για περιβαλλοντικές ζημίες, εφόσον 
η διοργάνωση τέτοιων εργαστηρίων είναι εφικτή/επιτρεπτή, λαμβανομένων υπόψη 
των μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω της νόσου COVID-19·

7. να ανατεθεί στον πρόεδρο, ως μόνιμο εισηγητή για τον προϋπολογισμό, να καταθέσει 
τροπολογίες στον προϋπολογισμό του Δικαστηρίου εξ ονόματος της επιτροπής JURI·

8. να ζητηθεί από το Θεματικό Τμήμα Γ να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τις συνέπειες 
της απόφασης του γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου της 5ης Μαΐου 2020 και 
να διοργανωθεί ακρόαση επί του θέματος αυτού, από κοινού με την επιτροπή AFCO·

9. να κληθούν οι επιλεγέντες υποψήφιοι στη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου 
Προσφυγών να προβούν σε δηλώσεις ενώπιον της επιτροπής.

Οι συντονιστές έλαβαν επίσης με γραπτή διαδικασία τις ακόλουθες αποφάσεις: 

1. να υποβληθεί εξ ονόματος της Επιτροπής αίτημα για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 2 του 
Κανονισμού, στο πλαίσιο της έκθεσης με τίτλο «Εταιρική δέουσα επιμέλεια και 
εταιρική λογοδοσία»·

2. να υποβληθούν περαιτέρω προτάσεις για το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2021 σχετικά με τις επιπτώσεις της νόσου COVID-19·

3. να υποβληθεί εξ ονόματος της επιτροπής συνεισφορά στη συνοπτική έκθεση της 
Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου 
με την Επιτροπή.

3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων

Τα πρακτικά των ακόλουθων συνεδριάσεων εγκρίνονται:
 6-7 Νοεμβρίου 2019
 12 Νοεμβρίου 2019
 9 Ιανουαρίου 2020
 16 Ιανουαρίου 2020
 27-28 Νοεμβρίου 2020
 17-18 Νοεμβρίου 2020
 20 Φεβρουαρίου 2020
 7 Μαΐου 2020
 12 Μαΐου 2020
 25 Μαΐου 2020

4. Επικουρικότητα (άρθρο 43)

Ελήφθη η παρακάτω αιτιολογημένη γνωμοδότηση εθνικών κοινοβουλίων:

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα)

 Γαλλική Γερουσία
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 Αυστριακό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο.

Λαμβάνουν τον λόγο: Gilles Lebreton (μόνιμος εισηγητής)

13.55 - 14.00

Έλεγχος ύπαρξης απαρτίας και έναρξη της εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (που διεξάγεται 
παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής) 

Ψηφοφορία από τις 14.00 έως τις15.00 

* * * Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας * * * 

Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία –είτε είναι παρόντες στην αίθουσα 
συνεδρίασης της επιτροπής είτε συμμετέχουν εξ αποστάσεως– ψηφίζουν βάσει καταλόγου 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένων ψηφοδελτίων.

5. Έλλειψη φαρμάκων – τρόποι αντιμετώπισης ενός αναδυόμενου προβλήματος
JURI/9/02927

2020/2071(INI)

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

Επί της ουσίας:
ENVI* – Nathalie Colin-Oesterlé

(PPE)
PR – PE650.394v01-00

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

 Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφήν επιστολής

Απόφαση: Η γνωμοδότηση υπό μορφήν επιστολής εγκρίνεται με 16 ψήφους υπέρ, 0 
κατά και 1 αποχή.

Λαμβάνουν τον λόγο: Gilles Lebreton (συντάκτης γνωμοδότησης)

* * *

15 Ιουνίου 2020, από τις 14.00 έως τις 15.45

6. 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

AM – PE648.423v01-00
Επί της ουσίας:

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

AM – PE648.380v01-00
PECH  Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση
CULT
LIBE  Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση
AFCO  Pascal Durand (Renew) AD – PE650.589v01-00
FEMM  Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 Εξέταση των τροπολογιών

Απόφαση: Εξέταση των τροπολογιών

 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 28 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 12.00

Λαμβάνουν τον λόγο: József Szájer (εισηγητής), Tiemo Wölken εξ ονόματος της Bettina 
Vollath (S&D), Pascal Durand (Renew), Marie Toussaint (Verts/ALE), Dorthe Christensen 
(προΐστάμενη μονάδας, Θεσμικές Υποθέσεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

7. Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς
JURI/9/02296

2020/2018(INL)

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

AM – PE653.841v01-00
Επί της ουσίας:

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

 Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης

Απόφαση: Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης

 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 17 Ιουνίου 2020, ώρα 12.00

Λαμβάνουν τον λόγο: Patrick Breyer (εισηγητής), József Szájer (PPE), Tiemo Wölken 
(S&D), Karen Melchior (Renew), Emmanuel Maurel (GUE/NGL).

8. Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη
JURI/9/02948
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2020/2076(INI)

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

Επί της ουσίας:
ITRE* – Carlo Calenda (S&D) PR – PE650.700v01-00

 Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης

Απόφαση: Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης

 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 23 Ιουνίου 2020, ώρα 18.30

Λαμβάνουν τον λόγο: Gilles Lebreton (συντάκτης γνωμοδότησης), Angelika Niebler (PPE), 
Tiemo Wölken (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), 
Marion Walsmann (PPE), Mark Nicklas (προϊστάμενος μονάδας, Βιομηχανική Στρατηγική 
και Αλυσίδα Αξιών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

15.00 - Λήξη της ψηφοφορίας
Ο πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας 
(βλ. σημείο 5).

9. Διάφορα

10. Προσεχείς συνεδριάσεις
 16 Ιουνίου 2020, από τις 9.00 έως τις 11.00 (Βρυξέλλες)

Η συνεδρίαση λήγει στις 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



PV\1208320EL.docx 9/12 PE653.904v01-00

EL

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 
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