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Výbor pro právní záležitosti

JURI(2020)0109_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Čtvrtek 9. ledna 2020, 9:00–12:30
Brusel, Místnost: Altiero Spinelli (3G-3)
Čtvrtek 9. ledna 2020, 14:00–15:00  (schůze koordinátorů)
Brusel, Místnost: Paul-Henri Spaak (6B054)

9. ledna 2020, 9:00–9:40
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedkyně
3.	Schválení zápisů ze schůzí:
4.	Posuzování dodržování zásady subsidiarity (článek 43)
5.	Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí
JURI/9/00229
***I	2017/0035(COD)	COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Zpravodaj:

József Szájer (PPE)

Příslušný výbor:

JURI


Stanoviska:

AFET –
rozhodnutí: bez stanoviska


DEVE



INTA –
(PPE)


ECON –
rozhodnutí: bez stanoviska


EMPL –
rozhodnutí: bez stanoviska


ENVI



ITRE



IMCO



TRAN



REGI



AGRI –
Bronis Ropė (Verts/ALE)


PECH –
rozhodnutí: bez stanoviska


CULT



LIBE –
rozhodnutí: bez stanoviska


AFCO



FEMM –
rozhodnutí: bez stanoviska

 
	výměna názorů
* * *
9. ledna 2020, 9:40–10:25
6.	Prezentace Komise o odpovědnosti za umělou inteligenci a další nové digitální technologie – zpráva skupiny odborníků pro odpovědnost a nové technologie – sestava pro nové technologie
* * *
9. ledna 2020, 10:25–11:00
*** Hlasování ***
7.	Ověřování právního základu (článek 40)
8.	Přizpůsobení několika právních aktů v oblasti spravedlnosti, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie
JURI/9/02172
***I	2016/0399(COD)	COM(2016)0798 – C8-0525/2016

Zpravodaj:

József Szájer (PPE)

Příslušný výbor:

JURI


 
	hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání
9.	Přizpůsobení řady právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie - část II
JURI/9/02173
***I	2016/0400B(COD)	COM(2016)0799[02] – C8-0148/2019

Zpravodaj:

József Szájer (PPE)

Příslušný výbor:

JURI


 
	hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání
10.	Hromadné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů
JURI/9/02015
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Zpravodaj:

Geoffroy Didier (PPE)

Příslušný výbor:

JURI


 
	hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání
11.	Doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností)
JURI/9/02017
***I	2018/0204(COD)	COM(2018)0379 – C8-0243/2018

Zpravodaj:

Franco Roberti (S&D)

Příslušný výbor:

JURI


 
	hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání
12.	Spolupráce soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech
JURI/9/02016
***I	2018/0203(COD)	COM(2018)0378 – C8-0242/2018

Zpravodaj:

Emil Radev (PPE)

Příslušný výbor:

JURI


 
	hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání
13.	Petice č. 0193/2019, kterou předložil Jamison Young, státní příslušnost: Česká republika, ve věci smluvních podmínek užívaných nekomerčními organizacemi pro kolektivní správu autorských práv
JURI/9/01922
	přijetí
14.	Evropský inovační a technologický institut (přepracované znění)
JURI/9/00668
***I	2019/0151(COD)	COM(2019)0331 – C9-0042/2019

Zpravodajka:

Magdalena Adamowicz (PPE)
CM – PE643.201v01-00
Příslušný výbor:

ITRE* –
Marisa Matias (GUE/NGL)

Stanoviska:

BUDG –
rozhodnutí: bez stanoviska


CONT



CULT* –
Christian Ehler (PPE)
PA – PE644.884v01-00

JURI


 
	přijetí
15.	Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Soudní dvůr
JURI/9/00974
	2019/2058(DEC)	COM(2019)0316[04] – C9-0053/2019

Zpravodaj:

Gilles Lebreton (ID)
PA – PE642.851v02-00
AM – PE643.176v01-00
Příslušný výbor:

CONT –
Tomáš Zdechovský (PPE)
PR – PE639.829v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 11. listopadu 2019, 12:00
Neveřejná schůze
16.	Řízení před Soudním dvorem Evropské unie (článek 149)
*** Konec hlasování ***
* * *
9. ledna 2020, 11:00–12:30
17.	Žádost o zbavení Álvara Amara poslanecké imunity
JURI/9/01854
	2019/2150(IMM)	

Zpravodaj:

Stéphane Séjourné (Renew)

Příslušný výbor:

JURI


 
	výměna názorů
18.	Žádost o zbavení Guye Verhofstadta poslanecké imunity
JURI/9/01855
	2019/2149(IMM)	

Zpravodajka:

Marie Toussaint (Verts/ALE)

Příslušný výbor:

JURI


 
	výměna názorů
19.	Žádost o zbavení Gunnara Becka poslanecké imunity
JURI/9/01942
	2019/2154(IMM)	

Zpravodaj:

Andrzej Halicki (PPE)

Příslušný výbor:

JURI


 
	výměna názorů
20.	Ověřování pověřovacích listin a délka funkčního období (články 3 a 4)
* * *
9. ledna 2020, 14:00–15:00  (schůze koordinátorů)
Neveřejná schůze
21.	Schůze koordinátorů
22.	Různé
23.	Příští schůze
	16. ledna 2020, 9:00–10:30 (Štrasburk)

