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Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

JURI(2019)1106_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30
Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Altiero Spinelli (3E-2)
6 Νοεμβρίου 2019, από 9.00 έως 10.00
Κεκλεισμένων των θυρών
1.	Συνεδρίαση των συντονιστών
* * *
6 Νοεμβρίου 2019, από 10.00 έως 10.15
2.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου
4.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:
* * *
6 Νοεμβρίου 2019, από 10.15 έως 12.30
Κεκλεισμένων των θυρών
5.	Εξέταση δυνητικής ή πραγματικής σύγκρουσης συμφερόντων των ορισθέντων Επιτρόπων (προς επιβεβαίωση)
* * *
6 Νοεμβρίου 2019, από 14.30 έως 15.30
6.	Παρουσίαση από τον κ. Pascal Leardini, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον κ. William Sleath, Διευθυντή στη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής:

- Ανακοίνωση COM από 15.04.2019 σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας: απολογισμός και διατήρηση της δέσμευσής μας (COM/2019/178 τελ.)
- Ανακοίνωση COM από 23.10.2018 σχετικά με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας: ενίσχυση του ρόλου τους στη διαδικασία χάραξης των πολιτικών της ΕΕ (COM/2018/703 τελ.)
Έκθεση COM από 4.07.2019 για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ετήσια έκθεση για το 2018
Ανακοίνωση COM από 17.07.2019 με θέμα την ενίσχυση του κράτους δικαίου εντός της Ένωσης: Στρατηγικό σχέδιο δράσης (COM/2019/343 τελικό)
6 Νοεμβρίου 2019, από 15.30 έως 16.30
7.	Παρουσίαση των κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη από τον Andrea Renda, μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την τεχνητή νοημοσύνη
6 Νοεμβρίου 2019, από 16.30 έως 16.50
8.	Επικουρικότητα (άρθρο 43)
9.	Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Δικαστήριο
JURI/9/00974
	2019/2058(DEC)	COM(2019)0316[04] – C9-0053/2019

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Gilles Lebreton (ID)
PA – PE642.851v02-00
Επί της ουσίας:

CONT –
Tomáš Zdechovský (PPE)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
* * *
6 Νοεμβρίου 2019, από 16.50 έως 18.30
*** Ώρα ψηφοφορίας***
10.	Έγκριση των εκπροσώπων του ΕΚ στο διοικητικό συμβούλιο και την επιτροπή προϋπολογισμού του EUIPO
Κεκλεισμένων των θυρών
11.	Έλεγχος και διάρκεια της εντολής (άρθρα 3 και 4)
12.	Διαφορές στις οποίες εμπλέκεται το Κοινοβούλιο (άρθρο 149)
13.	Αίτηση άρσης της ασυλίας του José Manuel Fernandes
JURI/9/00522
	2019/2005(IMM)	

Εισηγητής:

Ibán García Del Blanco (S&D)

Επί της ουσίας:

JURI


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
(ενδεχομένως)
*** Λήξη της ψηφοφορίας***
* * *
7 Νοεμβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30
Κεκλεισμένων των θυρών
14.	Εξέταση δυνητικής ή πραγματικής σύγκρουσης συμφερόντων των ορισθέντων Επιτρόπων (προς επιβεβαίωση)
15.	Διάφορα
16.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	2 Δεκεμβρίου 2019, από 15.00 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
3 Δεκεμβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30 (Βρυξέλλες)

