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Комисия по правни въпроси

JURI(2019)0401_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 1 април 2019 г., 15.00–18.30 ч.
Брюксел
Зала: „Пол-Анри Спаак“ (5B001)
1 април 2019 г., 15.00–15.30 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:
При закрити врати
4.	Проверка на пълномощията и продължителност на мандата (членове 3 и 4)
5.	Съдебни спорове, засягащи Парламента (член 141)
6.	Искане за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос
JURI/8/15006
	2018/2268(IMM)	

Докладчик:

Ангел Джамбазки (ECR)

Водеща:

JURI


 
	Разглеждане на проекта на доклад
	Приемане на проекта на доклад

7.	Искане за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис
JURI/8/15009
	2018/2269(IMM)	

Докладчик:

Ангел Джамбазки (ECR)

Водеща:

JURI


 
	Разглеждане на проекта на доклад
	Приемане на проекта на доклад

8.	Искане за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос
JURI/8/15010
	2018/2270(IMM)	

Докладчик:

Ангел Джамбазки (ECR)

Водеща:

JURI


 
	Разглеждане на проекта на доклад
	Приемане на проекта на доклад

1 април 2019 г., 15.30–16.30 ч.
9.	Размяна на мнения с представител на експертната група на високо равнище на Европейската комисия по въпросите на изкуствения интелект относно „Проект на етични насоки за надежден изкуствен интелект“


10.	Представяне на проучването, възложено от Тематичния отдел по граждански права и конституционни въпроси относно „Изкуствен интелект и гражданско право: правила за отговорност на безпилотните летателни апарати“
1 април 2019 г., 16.30–17.00 ч.
11.	Представяне на доклада относно дейността на координатора на ЕП по правата на детето за 2017 – 2018 г.
1 април 2019 г., 17.00–18.30 ч.
*** Време за гласуване ***
12.	Правно основание (член 39)
13.	Трансгранични преобразувания, сливания и разделяния
JURI/8/12966
***I	2018/0114(COD)	COM(2018)0241 – C8-0167/2018

Докладчик:

Евелин Регнер (S&D)

Водеща:

JURI*


Подпомагащи:

ECON –
Оле Лудвигсон (S&D)
AD – PE625.345v03-00
AM – PE627.755v01-00
AM – PE627.752v01-00

EMPL* –
Антия Макинтайър (ECR)
AD – PE625.383v02-00
AM – PE627.894v01-00
AM – PE628.448v01-00

IMCO –
Решение: без становище

 
	Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

14.	Действие на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания
JURI/8/14437
***I	2018/0189(COD)	COM(2018)0365 – C8-0383/2018

Докладчик:

Виржини Розиер (S&D)

Водеща:

JURI


Подпомагащи:

INTA –
Кристоф Ханзен (PPE)
AD – PE629.613v02-00
AM – PE630.585v01-00

ENVI –
Адина-Йоана Вълян (PPE)
AD – PE630.759v01-00
AM – PE629.621v01-00

AGRI –
Чеслав Адам Шекерски (PPE)
LT – PE632.971v01-00
 
	Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори
	Краен срок за внасяне на измененията: 8 януари 2019 г., 15.00 ч.

15.	Присъединяване на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания
JURI/8/14433
***	2018/0214(NLE)	06929/2019 – C8-0133/2019

Докладчик:

Виржини Розиер (S&D)
PR – PE637.267v01-00
Водеща:

JURI


Подпомагащи:

INTA –
Тициана Бегин (EFDD)
AD – PE629.606v02-00

ENVI –
Адина-Йоана Вълян (PPE)
AD – PE629.689v02-00

AGRI –
Решение: без становище

 
	Приемане на проекта на доклад
	Краен срок за внасяне на измененията: 1 април 2019 г., 10.00 ч.

16.	Петиция № 1006/2018, внесена от Барбора Стрнадова, с чешко гражданство, относно конфликт между Правилника за длъжностните лица на ЕС и чешкото законодателство относно допълнителното пенсионно осигуряване
JURI/8/15870
	Приемане

17.	Делегирани актове (член 105)
18.	Актове и мерки за изпълнение (член 106)
*** Край на гласуването ***
19.	Разни въпроси
20.	Следващи заседания
2 април 2019 г. (Брюксел) – съвместно заседание с комисията LIBE
15 април 2019 г. (Страсбург) – съвместно заседание с комисията CONT

