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Odbor za pravne zadeve

JURI(2020)0109_1
OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Seja
v četrtek, 9. januarja 2020, od 9.00 do 12.30
Bruselj, Sejna soba: Altiero Spinelli (3G-3)
v četrtek, 9. januarja 2020, od 14.00 do 15.00 (sestanek koordinatorjev)
Bruselj, Sejna soba: Paul-Henri Spaak (6B054)

9. januar 2020 od 9.00 do 9.40
1.	Sprejetje dnevnega reda
2.	Sporočila predsednice
3.	Sprejetje zapisnikov s sej
4.	Subsidiarnost (člen 43)
5.	Splošna pravila in načela, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije
JURI/9/00229
***I	2017/0035(COD)	COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Poročevalec:

József Szájer (PPE)

Pristojni odbor:

JURI


Mnenje:

AFET –
Sklep: brez mnenja


DEVE



INTA –
(PPE)


ECON –
Sklep: brez mnenja


EMPL –
Sklep: brez mnenja


ENVI



ITRE



IMCO



TRAN



REGI



AGRI –
Bronis Ropė (Verts/ALE)


PECH –
Sklep: brez mnenja


CULT



LIBE –
Sklep: brez mnenja


AFCO



FEMM –
Sklep: brez mnenja

	Izmenjava mnenj

* * *
9. januar 2020 od 9.40 do 10.25
6.	Predstavitev Komisije o odgovornosti v zvezi z umetno inteligenco in drugimi novimi digitalnimi tehnologijami – poročilo skupine strokovnjakov o odgovornosti in novih tehnologijah – podskupina za nove tehnologije
* * *
9. januar 2020 od 10.25 do 11.00
*** Glasovanje ***
7.	Pravna podlaga (člen 40)
8.	Prilagoditev več zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 PDEU
JURI/9/02172
***I	2016/0399(COD)	COM(2016)0798 – C8-0525/2016

Poročevalec:

József Szájer (PPE)

Pristojni odbor:

JURI


	Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj

9.	Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije
JURI/9/02173
***I	2016/0400B(COD)	COM(2016)0799[02] – C8-0148/2019

Poročevalec:

József Szájer (PPE)

Pristojni odbor:

JURI


	Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj

10.	Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov
JURI/9/02015
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Poročevalec:

Geoffroy Didier (PPE)

Pristojni odbor:

JURI


	Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj

11.	Vročanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj)
JURI/9/02017
***I	2018/0204(COD)	COM(2018)0379 – C8-0243/2018

Poročevalec:

Franco Roberti (S&D)

Pristojni odbor:

JURI


	Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj

12.	Sodelovanje med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah
JURI/9/02016
***I	2018/0203(COD)	COM(2018)0378 – C8-0242/2018

Poročevalec:

Emil Radev (PPE)

Pristojni odbor:

JURI


	Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj

13.	Peticija št. 0193/2019 o pogodbenih pogojih, ki jih uporabljajo nepridobitne organizacije za kolektivno upravljanje avtorskih pravic, ki jo vlaga Jamison Young, državljan Češke
JURI/9/01922
	Sprejetje

14.	Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (prenovitev)
JURI/9/00668
***I	2019/0151(COD)	COM(2019)0331 – C9-0042/2019

Pripravljavka mnenja:

Magdalena Adamowicz (PPE)
CM – PE643.201v01-00
Pristojni odbor:

ITRE* –
Marisa Matias (GUE/NGL)

Mnenje:

BUDG –
Sklep: brez mnenja


CONT



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

JURI


	Sprejetje

15.	Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Sodišče EU
JURI/9/00974
	2019/2058(DEC)	COM(2019)0316[04] – C9-0053/2019

Pripravljavec mnenja:

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

CONT –
Tomáš Zdechovský (PPE)
PR – PE639.829v01-00
	Sprejetje osnutka mnenja

Rok za vložitev predlogov sprememb: 11. november 2019 ob 12.00
Brez navzočnosti javnosti
16.	Sodni spori, v katere je vpleten Parlament (člen 149)
*** Konec glasovanja ***
* * *
9. januar 2020 od 11.00 do 12.30
17.	Zahteva za odvzem imunitete Álvaru Amaru
JURI/9/01854
	2019/2150(IMM)	

Poročevalec:

Stéphane Séjourné (Renew)

Pristojni odbor:

JURI


	Izmenjava mnenj

18.	Zahteva za odvzem imunitete Guyu Verhofstadtu
JURI/9/01855
	2019/2149(IMM)	

Poročevalka:

Marie Toussaint (Verts/ALE)

Pristojni odbor:

JURI


	Izmenjava mnenj

19.	Zahteva za odvzem imunitete Gunnarju Becku
JURI/9/01942
	2019/2154(IMM)	

Poročevalec:

Andrzej Halicki (PPE)

Pristojni odbor:

JURI


	Izmenjava mnenj

20.	Preverjanje veljavnosti in trajanja mandatov poslancev (člena 3 in 4)
* * *
9. januar 2020 od 14.00 do 15.00 (sestanek koordinatorjev)
Brez navzočnosti javnosti
21.	Sestanek koordinatorjev
22.	Razno
23.	Naslednja seja
	16. januar 2020 od 9.00 do 10.30 (Strasbourg)


