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Juridiskā komiteja

JURI(2019)1106_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Trešdien, 2019. gada 6. novembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30
Ceturtdien, 2019. gada 7. novembrī, plkst. 9.00–12.30
Briselē
Telpa: Altiero Spinelli (3E-2)
2019. gada 6. novembrī plkst. 9.00–10.00
Aiz slēgtām durvīm
1.	Koordinatoru sanāksme
* * *
2019. gada 6. novembrī plkst. 10.00–10.15
2.	Darba kārtības pieņemšana
3.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
4.	Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
* * *
2019. gada 6. novembrī plkst. 10.15–12.30
Aiz slēgtām durvīm
5.	Komisāra amata kandidātu faktisko vai iespējamo interešu konfliktu izskatīšana (vēl jāapstiprina)
* * *
2019. gada 6. novembrī plkst. 14.30–15.30
6.	Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vietnieka Pascal Leardini un Komisijas Ģenerālsekretariāta direktora William Sleath uzstāšanās par:

– COM 2019. gada 15. aprīļa paziņojumu "Labāks regulējums — padarītā novērtējums un apņemšanās saglabāšana" (COM/2019/178 final)
– COM 2018. gada 23. oktobra paziņojumu "Subsidiaritātes un proporcionalitātes principi — to nozīmes stiprināšana ES politikas veidošanā" (COM/2018/703 final)
– COM 2019. gada 4. jūlija ziņojumu „Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzība – 2018. gada ziņojums”
– COM 2019. gada 17. jūlija paziņojumu "Tiesiskuma stiprināšana Eiropas Savienībā — rīcības plāns" (COM/2019/343 final)
2019. gada 6. novembrī plkst. 15.30–16.30
7.	Augsta līmeņa ekspertu grupas locekļa Andrea Renda uzstāšanās par mākslīgā intelekta ētikas pamatnostādnēm
2019. gada 6. novembrī plkst. 16.30–16.50
8.	Subsidiaritāte (43. pants)
9.	ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa
JURI/9/00974
	2019/2058(DEC)	COM(2019)0316[04] – C9-0053/2019

Atzinuma sagatavotājs:

Gilles Lebreton (ID)
PA – PE642.851v02-00
Atbildīgā komiteja:

CONT –
Tomáš Zdechovský (PPE)

 
	Atzinuma projekta izskatīšana
* * *
2019. gada 6. novembrī plkst. 16.50–18.30
*** Balsošanas laiks ***
10.	EP pārstāvju apstiprināšana EUIPO valdē un Budžeta komitejā
Aiz slēgtām durvīm
11.	Pilnvaru pārbaude un termiņš (3. un 4. pants)
12.	Strīdi, kuros iesaistīts Parlaments (149. pants)
13.	Pieprasījums atcelt José Manuel Fernandes imunitāti
JURI/9/00522
	2019/2005(IMM)	

Referents:

Ibán García Del Blanco (S&D)

Atbildīgā komiteja:

JURI


 
	Ziņojuma projekta izskatīšana
Ziņojuma projekta pieņemšana
(iespējams)
*** Balsošanas beigas ***
* * *
2019. gada 7. novembrī plkst. 9.00–12.30
Aiz slēgtām durvīm
14.	Komisāra amata kandidātu faktisko vai iespējamo interešu konfliktu izskatīšana (vēl jāapstiprina)
15.	Dažādi jautājumi
16.	Nākamās sanāksmes
	2019. gada 2. decembrī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)
2019. gada 3. decembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

