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Комисия по правни въпроси

JURI(2020)0109_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Четвъртък, 9 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч.
Брюксел, Зала: „Алтиеро Спинели“ (3G-3)
Четвъртък, 9 януари 2020 г., 14.00–15.00 ч.  (заседание на координаторите)
Брюксел, Зала: „Пол-Анри Спак“ (6B054)

9 януари 2020 г., 9.00–9.40 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:
4.	Субсидиарност (член 43)
5.	Правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията
JURI/9/00229
***I	2017/0035(COD)	COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Докладчик:

Йожеф Сайер (PPE)

Водеща:

JURI


Подпомагащи:

AFET –
Решение: без становище


DEVE



INTA –
(PPE)


ECON –
Решение: без становище


EMPL –
Решение: без становище


ENVI



ITRE



IMCO



TRAN



REGI



AGRI –
Бронис Ропе (Verts/ALE)


PECH –
Решение: без становище


CULT



LIBE –
Решение: без становище


AFCO



FEMM –
Решение: без становище

 
	Размяна на мнения
* * *
9 януари 2020 г., 9.40–10.25 ч.
6.	Представяне от Комисията: „Отговорност за изкуствения интелект и други нововъзникващи цифрови технологии“ — доклад на експертната група по въпросите на отговорността и новите технологии — подгрупа по новите технологии
* * *
9 януари 2020 г., 10.25–11.00 ч.
*** Време за гласуване ***
7.	Правно основание (член 40)
8.	Адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол
JURI/9/02172
***I	2016/0399(COD)	COM(2016)0798 – C8-0525/2016

Докладчик:

Йожеф Сайер (PPE)

Водеща:

JURI


 
	Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори
9.	Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз - част II
JURI/9/02173
***I	2016/0400B(COD)	COM(2016)0799[02] – C8-0148/2019

Докладчик:

Йожеф Сайер (PPE)

Водеща:

JURI


 
	Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори
10.	Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите
JURI/9/02015
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Докладчик:

Жофроа Дидие (PPE)

Водеща:

JURI


 
	Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори
11.	Връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи)
JURI/9/02017
***I	2018/0204(COD)	COM(2018)0379 – C8-0243/2018

Докладчик:

Франко Роберти (S&D)

Водеща:

JURI


 
	Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори
12.	Сътрудничество между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела
JURI/9/02016
***I	2018/0203(COD)	COM(2018)0378 – C8-0242/2018

Докладчик:

Емил Радев (PPE)

Водеща:

JURI


 
	Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори
13.	Петиция № 0193/2019, внесена от Джеймисън Янг, с чешко гражданство, относно условията на договора, използвани от субекти за колективно управление на авторски права с нетърговска цел
JURI/9/01922
	Приемане
14.	Европейски институт за иновации и технологии (преработен текст)
JURI/9/00668
***I	2019/0151(COD)	COM(2019)0331 – C9-0042/2019

Докладчик по становище:

Магдалена Адамович (PPE)
CM – PE643.201v01-00
Водеща:

ITRE* –
Мариза Матиаш (GUE/NGL)

Подпомагащи:

BUDG –
Решение: без становище


CONT



CULT* –
Кристиян Елер (PPE)
PA – PE644.884v01-00

JURI


 
	Приемане
15.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд
JURI/9/00974
	2019/2058(DEC)	COM(2019)0316[04] – C9-0053/2019

Докладчик по становище:

Жил Льобретон (ID)
PA – PE642.851v02-00
AM – PE643.176v01-00
Водеща:

CONT –
Томаш Здеховски (PPE)
PR – PE639.829v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
Краен срок за внасяне на измененията: 11 ноември 2019 г., 12.00 ч.
При закрити врати
16.	Съдебни спорове, засягащи Парламента (член 149)
*** Край на гласуването ***
* * *
9 януари 2020 г., 11.00–12.30 ч.
17.	Искане за снемане на имунитета на Алваро Амаро
JURI/9/01854
	2019/2150(IMM)	

Докладчик:

Стефан Сежурне (Renew)

Водеща:

JURI


 
	Размяна на мнения
18.	Искане за снемане на имунитета на Ги Верхофстад
JURI/9/01855
	2019/2149(IMM)	

Докладчик:

Мари Тусен (Verts/ALE)

Водеща:

JURI


 
	Размяна на мнения
19.	Искане за снемане на имунитета на Гунар Бек
JURI/9/01942
	2019/2154(IMM)	

Докладчик:

Анджей Халицки (PPE)

Водеща:

JURI


 
	Размяна на мнения
20.	Проверка на пълномощията и продължителност на мандата (членове 3 и 4)
* * *
9 януари 2020 г., 14.00–15.00 ч.  (заседание на координаторите)
При закрити врати
21.	Заседание на координаторите
22.	Разни въпроси
23.	Следващи заседания
	16 януари 2020 г., 9.00–10.30 ч. (Страсбург)

