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Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

JURI(2019)0401_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 1 Απριλίου 2019, από 15.00 έως 18.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (5B001)
1 Απριλίου 2019, από 15.00 έως 15.30
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:
Κεκλεισμένων των θυρών
4.	Έλεγχος και διάρκεια της εντολής (άρθρα 3 και 4)
5.	Διαφορές στις οποίες εμπλέκεται το Κοινοβούλιο (άρθρο 141)
6.	Αίτηση άρσης της ασυλίας του Γεωργίου Επιτήδειου
JURI/8/15006
	2018/2268(IMM)	

Εισηγητής:

Angel Dzhambazki (ECR)

Επί της ουσίας:

JURI


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
7.	Αίτηση άρσης της ασυλίας του Λάμπρου Φουντούλη
JURI/8/15009
	2018/2269(IMM)	

Εισηγητής:

Angel Dzhambazki (ECR)

Επί της ουσίας:

JURI


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
8.	Αίτηση άρσης της ασυλίας του Ελευθέριου Συναδινού
JURI/8/15010
	2018/2270(IMM)	

Εισηγητής:

Angel Dzhambazki (ECR)

Επί της ουσίας:

JURI


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
1 Απριλίου 2019, από 15.30 έως 16.30
9.	Ανταλλαγή απόψεων με εκπρόσωπο της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη σχετικά με το «Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη»


10.	Παρουσίαση της μελέτης που ανατέθηκε από το Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων με θέμα " Τεχνητή Νοημοσύνη και Αστικό Δίκαιο: κανόνες περί ευθύνης για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη"
1 Απριλίου 2019, από 16.30 έως 17.00
11.	Παρουσίαση της έκθεσης δραστηριοτήτων 2017-2018 του συντονιστή του ΕΚ για τα δικαιώματα των παιδιών
1 Απριλίου 2019, από 17.00 έως 18.30
*** Ώρα ψηφοφορίας***
12.	Νομική βάση (άρθρο 39)
13.	Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις
JURI/8/12966
***I	2018/0114(COD)	COM(2018)0241 – C8-0167/2018

Εισηγήτρια:

Evelyn Regner (S&D)

Επί της ουσίας:

JURI*


Γνωμοδότηση:

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 –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
14.	Ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις
JURI/8/14437
***I	2018/0189(COD)	COM(2018)0365 – C8-0383/2018

Εισηγήτρια:

Virginie Rozière (S&D)

Επί της ουσίας:

JURI


Γνωμοδότηση:

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
 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 8 Ιανουαρίου 2019, ώρα 15.00
15.	Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις
JURI/8/14433
***	2018/0214(NLE)	06929/2019 – C8-0133/2019

Εισηγήτρια:

Virginie Rozière (S&D)
PR – PE637.267v01-00
Επί της ουσίας:

JURI


Γνωμοδότηση:

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

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

AGRI –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 1 Απριλίου 2019, ώρα 10.00
16.	Αναφορά αριθ. 1006/2018 της Barbora Strnadová, τσεχικής ιθαγένειας, σχετικά με την ύπαρξη σύγκρουσης μεταξύ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης της ΕΕ και της τσεχικής νομοθεσίας όσον αφορά τις συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις
JURI/8/15870
	Έγκριση
17.	Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105)
18.	Εκτελεστικές πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106)
*** Λήξη της ψηφοφορίας***
19.	Διάφορα
20.	Προσεχείς συνεδριάσεις
• 2 Aπριλίου 2019 (Bρυξέλλες) - κοινή συνεδρίαση με την LIBE
• 15 Aπριλίου 2019 (Στρασβούργο) - κοινή συνεδρίαση με την CONT

