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Retsudvalget

JURI(2020)0109_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Torsdag den 9. januar 2020 kl. 9.00-12.30
Bruxelles, Mødelokale: Altiero Spinelli (3G-3)
Torsdag den 9. januar 2020 kl. 14.00-15.00  (koordinatormøde)
Bruxelles, Mødelokale: Paul-Henri Spaak (6B054)

Den 9. januar 2020 kl. 9.00-9.40
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
3.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
4.	Nærhedsprincippet (artikel 43)
5.	Generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser
JURI/9/00229
***I	2017/0035(COD)	COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Ordfører:

József Szájer (PPE)

Kor.udv.:

JURI


Udtalelser:

AFET –
Afgørelse: ingen udtalelse


DEVE



INTA –
(PPE)


ECON –
Afgørelse: ingen udtalelse


EMPL –
Afgørelse: ingen udtalelse


ENVI



ITRE



IMCO



TRAN



REGI



AGRI –
Bronis Ropė (Verts/ALE)


PECH –
Afgørelse: ingen udtalelse


CULT



LIBE –
Afgørelse: ingen udtalelse


AFCO



FEMM –
Afgørelse: ingen udtalelse

 
	Drøftelse
* * *
Den 9. januar 2020 kl. 9.40-10.25
6.	Kommissionens fremlæggelse af rapporten "Liability for Artificial Intelligence and other emerging digital technologies" (ansvar for kunstig intelligens og andre nye digitale teknologier) — rapport fra ekspertgruppen om ansvarsregler og nye teknologier — konstellationen for nye teknologier
* * *
Den 9. januar 2020 kl. 10.25-11.00
*** Afstemning ***
7.	Retsgrundlag (artikel 40)
8.	Tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
JURI/9/02172
***I	2016/0399(COD)	COM(2016)0798 – C8-0525/2016

Ordfører:

József Szájer (PPE)

Kor.udv.:

JURI


 
	Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger
9.	Tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsprocedure med kontrol, til artikel 290 og 291 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde - Del II
JURI/9/02173
***I	2016/0400B(COD)	COM(2016)0799[02] – C8-0148/2019

Ordfører:

József Szájer (PPE)

Kor.udv.:

JURI


 
	Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger
10.	Repræsentative søgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser
JURI/9/02015
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Ordfører:

Geoffroy Didier (PPE)

Kor.udv.:

JURI


 
	Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger
11.	Forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter)
JURI/9/02017
***I	2018/0204(COD)	COM(2018)0379 – C8-0243/2018

Ordfører:

Franco Roberti (S&D)

Kor.udv.:

JURI


 
	Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger
12.	Samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område
JURI/9/02016
***I	2018/0203(COD)	COM(2018)0378 – C8-0242/2018

Ordfører:

Emil Radev (PPE)

Kor.udv.:

JURI


 
	Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger
13.	Andragende nr. 0193/2019 af Jamison Young, tjekkisk statsborger, om de kontraktvilkår, som anvendes af ikke-kommercielle ophavsretsorganisationer
JURI/9/01922
	Vedtagelse
14.	Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (omarbejdning)
JURI/9/00668
***I	2019/0151(COD)	COM(2019)0331 – C9-0042/2019

Ordfører for udtalelse:

Magdalena Adamowicz (PPE)
CM – PE643.201v01-00
Kor.udv.:

ITRE* –
Marisa Matias (GUE/NGL)

Udtalelser:

BUDG –
Afgørelse: ingen udtalelse


CONT



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

JURI


 
	Vedtagelse
15.	Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Domstolen
JURI/9/00974
	2019/2058(DEC)	COM(2019)0316[04] – C9-0053/2019

Ordfører for udtalelse:

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

CONT –
Tomáš Zdechovský (PPE)
PR – PE639.829v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 11. november 2019 kl. 12.00
For lukkede døre
16.	Tvister, der involverer Parlamentet (artikel 149)
*** Afstemning afsluttet ***
* * *
Den 9. januar 2020 kl. 11.00-12.30
17.	Anmodning om ophævelse af Álvaro Amaros immunitet
JURI/9/01854
	2019/2150(IMM)	

Ordfører:

Stéphane Séjourné (Renew)

Kor.udv.:

JURI


 
	Drøftelse
18.	Anmodning om ophævelse af Guy Verhofstadts immunitet
JURI/9/01855
	2019/2149(IMM)	

Ordfører:

Marie Toussaint (Verts/ALE)

Kor.udv.:

JURI


 
	Drøftelse
19.	Anmodning om ophævelse af Gunnar Becks parlamentariske immunitet
JURI/9/01942
	2019/2154(IMM)	

Ordfører:

Andrzej Halicki (PPE)

Kor.udv.:

JURI


 
	Drøftelse
20.	Valgs prøvelse og mandatets varighed (artikel 3 og 4)
* * *
Den 9. januar 2020 kl. 14.00-15.00  (koordinatormøde)
For lukkede døre
21.	Koordinatormøde
22.	Diverse sager
23.	Næste møder
	den 16. januar 2020 kl. 9.00-10.30 (Strasbourg)

