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Výbor pro právní záležitosti

JURI(2019)0401_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Pondělí 1. dubna 2019, 15:00–18:30
Brusel
Místnost: Paul-Henri Spaak (5B001)
1. dubna 2019, 15:00–15:30
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedy
3.	Schválení zápisů ze schůzí:
Neveřejná schůze
4.	Ověřování pověřovacích listin a délka funkčního období (články 3 a 4)
5.	Řízení před Soudním dvorem Evropské unie (článek 141)
6.	Žádost, aby byl pan Georgios Epitideios zbaven poslanecké imunity
JURI/8/15006
	2018/2268(IMM)	

Zpravodaj:

Angel Dzhambazki (ECR)

Příslušný výbor:

JURI


 
	projednání návrhu zprávy
přijetí návrhu zprávy
7.	Žádost, aby byl pan Lampros Fountoulis zbaven poslanecké imunity
JURI/8/15009
	2018/2269(IMM)	

Zpravodaj:

Angel Dzhambazki (ECR)

Příslušný výbor:

JURI


 
	projednání návrhu zprávy
přijetí návrhu zprávy
8.	Žádost, aby byl pan Eleftherios Synadinos zbaven poslanecké imunity
JURI/8/15010
	2018/2270(IMM)	

Zpravodaj:

Angel Dzhambazki (ECR)

Příslušný výbor:

JURI


 
	projednání návrhu zprávy
přijetí návrhu zprávy
1. dubna 2019, 15:30–16:30
9.	Výměna názoru se zástupcem skupiny odborníků na vysoké úrovni pro umělou inteligenci Evropské komise ohledně "návrhu etických pokynů pro důvěryhodnou umělou inteligenci"


10.	Prezentace studie, kterou zadala Tematická sekce pro občanská práva a ústavní záležitosti na téma "umělá inteligence a občanské právo: zásady odpovědnosti pro drony"
1. dubna 2019, 16:30–17:00
11.	Prezentace zprávy o činnosti koordinátorky EP pro práva dětí v období 2017-2018
1. dubna 2019, 17:00–18:30
*** Hlasování ***
12.	Ověřování právního základu (článek 39)
13.	Přeshraniční přeměny, fúze či rozdělení
JURI/8/12966
***I	2018/0114(COD)	COM(2018)0241 – C8-0167/2018

Zpravodajka:

Evelyn Regner (S&D)

Příslušný výbor:

JURI*


Stanoviska:

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

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

IMCO –
rozhodnutí: bez stanoviska

 
	hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání
14.	Opatření Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních
JURI/8/14437
***I	2018/0189(COD)	COM(2018)0365 – C8-0383/2018

Zpravodajka:

Virginie Rozière (S&D)

Příslušný výbor:

JURI


Stanoviska:

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

ENVI –
Adina-Ioana Vălean (PPE)
AD – PE630.759v01-00
AM – PE629.621v01-00

AGRI –
Czesław Adam Siekierski (PPE)
LT – PE632.971v01-00
 
	hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 8. ledna 2019, 15:00
15.	Přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních
JURI/8/14433
***	2018/0214(NLE)	06929/2019 – C8-0133/2019

Zpravodajka:

Virginie Rozière (S&D)
PR – PE637.267v01-00
Příslušný výbor:

JURI


Stanoviska:

INTA –
Tiziana Beghin (EFDD)
AD – PE629.606v02-00

ENVI –
Adina-Ioana Vălean (PPE)
AD – PE629.689v02-00

AGRI –
rozhodnutí: bez stanoviska

 
	přijetí návrhu zprávy
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 1. dubna 2019, 10:00
16.	Petice č. 1006/2018, kterou předložila Barbora Strnadová (státní příslušnost: Česká republika), týkající se kolize mezi služebním řádem zaměstnanců EU a českými právními předpisy upravujícími doplňkové důchodové spoření
JURI/8/15870
	přijetí
17.	Akty v přenesené pravomoci (článek 105)
18.	Prováděcí akty a opatření (článek 106)
*** Konec hlasování ***
19.	Různé
20.	Příští schůze
• 2. dubna 2019 (Brusel) - společná schůze s výborem LIBE
• 15. dubna 2019 (Štrasburk) - společná schůze s výborem CONT

