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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по правни въпроси

JURI(2019)1106_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Сряда, 6 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.
Четвъртък, 7 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (3E-2)

6 ноември 2019 г., 9.00–10.00 ч.

При закрити врати

1. Заседание на координаторите

* * *

6 ноември 2019 г., 10.00–10.15 ч.

2. Приемане на дневния ред

3. Съобщения на председателя

4. Одобрение на протоколите от заседанията

* * *

6 ноември 2019 г., 10.15–12.30 ч.

При закрити врати

5. Разглеждане на потенциални или действителни конфликти на интереси на 
кандидатите за членове на Комисията (очаква се потвърждение)
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* * *

6 ноември 2019 г., 14.30–15.30 ч.

6. Представяне от Паскал Леардини, заместник генерален секретар на 
Европейската комисия, и Уилям Слийт, директор в генералния 
секретариат на Комисията, относно следното:

– Съобщение на Комисията от 15.04.2019 г. – По-добро регулиране: преглед 
и запазване на ангажимента ни (COM/2019/178 final)
– Съобщение на Комисията от 23.10.2018 г. – Принципите на субсидиарност 
и пропорционалност: засилване на тяхната роля в изготвянето на 
политиките на ЕС (COM/2018/703 final)
– Доклад на Комисията от 4.07.2019 г. – Мониторинг върху прилагането на 
правото на Европейския съюз. Годишен доклад за 2018 г.
– Съобщение на Комисията от 17.07.2019 г. – Укрепване на върховенството 
на закона в Съюза: План за действие (COM/2019/343 final)

6 ноември 2019 г., 15.30–16.30 ч.

7. Представяне на тема „Етични насоки за изкуствения интелект" от Андреа 
Ренда, член на експертната група на високо равнище по въпросите на 
изкуствения интелект

6 ноември 2019 г., 16.30–16.50 ч.

8. Субсидиарност (член 43)

9. Освобождаване от отговорност за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на ЕС
JURI/9/00974

2019/2058(DEC) COM(2019)0316[04] – C9-0053/2019

Докладчик по становище:
Жил Льобретон (ID) PA – PE642.851v02-00

Водеща:
CONT – Томаш Здеховски (PPE)

 

 Разглеждане на проекта на становище

* * *

6 ноември 2019 г., 16.50–18.30 ч.

*** Време за гласуване ***

10. Одобряване на представители на ЕП в управителния съвет и бюджетната 
комисия на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост 
(EUIPO)

При закрити врати
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11. Проверка на пълномощията и продължителност на мандата (членове 3 и 4)

12. Съдебни спорове, засягащи Парламента (член 149)

13. Искане за снемане на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш
JURI/9/00522

2019/2005(IMM)

Докладчик:
Ибан Гарсия дел Бланко (S&D)

Водеща:
JURI

 

 Разглеждане на проекта на доклад
 Приемане на проекта на доклад

(евентуално)

*** Край на гласуването ***

* * *

7 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

При закрити врати

14. Разглеждане на потенциални или действителни конфликти на интереси на 
кандидатите за членове на Комисията (очаква се потвърждение)

15. Разни въпроси

16. Следващи заседания
 2 декември 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)
 3 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)


