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Teisės reikalų komitetas

JURI(2019)1106_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2019 m. lapkričio 6 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.
2019 m. lapkričio 7 d., ketvirtadienis, 9.00–12.30 val.
Briuselis
Salė: Altiero Spinelli (3E-2)
2019 m. lapkričio 6 d. 9.00–10.00 val.
Uždaras
1.	Koordinatorių posėdis
* * *
2019 m. lapkričio 6 d. 10.00–10.15 val.
2.	Darbotvarkės tvirtinimas
3.	Pirmininko pranešimai
4.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
* * *
2019 m. lapkričio 6 d. 10.15–12.30 val.
Uždaras
5.	Paskirtųjų Komisijos narių galimų arba esamų interesų konfliktų nagrinėjimas (dar nepatvirtinta)
* * *
2019 m. lapkričio 6 d. 14.30–15.30 val.
6.	Europos Komisijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas Pascal Leardini ir direktoriaus pareigas Europos Komisijos generaliniame sekretoriate užimantis William Sleath pristato:

– 2019 m. balandžio 15 d. Komisijos komunikatą „Geresnis reglamentavimas. Padėties vertinimas ir įsipareigojimo išlaikymas“ (COM(2019)0178 final),
– 2018 m. spalio 23 d. Komisijos komunikatą „Subsidiarumo ir proporcingumo principų vaidmens stiprinimas formuojant ES politiką“ (COM(2018)0703 final),
– 2019 m. liepos 4 d. Komisijos ataskaitą „Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsena. 2018 m. metinė ataskaita“,
– 2019 m. liepos 17 d. Komisijos komunikatą „Teisinės valstybės principo stiprinimas Europos Sąjungoje. Veiksmų planas“ (COM(2019)0343 final)
2019 m. lapkričio 6 d. 15.30–16.30 val.
7.	Aukšto lygio ekspertų grupės dirbtinio intelekto klausimais narys Andrea Renda pristato Dirbtinio intelekto etikos gaires
2019 m. lapkričio 6 d. 16.30–16.50 val.
8.	Subsidiarumas (43 straipsnis)
9.	2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas
JURI/9/00974
	2019/2058(DEC)	COM(2019)0316[04] – C9-0053/2019

Nuomonės referentas:

Gilles Lebreton (ID)
PA – PE642.851v02-00
Atsakingas komitetas:

CONT –
Tomáš Zdechovský (PPE)

 
	Nuomonės projekto svarstymas

* * *
2019 m. lapkričio 6 d. 16.50–18.30 val.
*** Balsavimas ***
10.	Europos Parlamento atstovų EUIPO valdyboje ir šios agentūros Biudžeto komitete tvirtinimas
Uždaras
11.	Įgaliojimų patikrinimas ir įgaliojimų laikas (3 ir 4 straipsniai)
12.	Teisminiai ginčai, kuriuose dalyvauja Parlamentas (149 straipsnis)
13.	Prašymas atšaukti José Manuelio Fernandeso (José Manuel Fernandes) imunitetą
JURI/9/00522
	2019/2005(IMM)	

Pranešėjas:

Ibán García Del Blanco (S&D)

Atsakingas komitetas:

JURI


 
	Pranešimo projekto svarstymas

Pranešimo projekto tvirtinimas
(Galbūt)
*** Balsavimo pabaiga ***
* * *
2019 m. lapkričio 7 d. 9.00–12.30 val.
Uždaras
14.	Paskirtųjų Komisijos narių galimų arba esamų interesų konfliktų nagrinėjimas (dar nepatvirtinta)
15.	Kiti klausimai
16.	Kiti posėdžiai
	2019 m. gruodžio 2 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

2019 m. gruodžio 3 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

