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Utskottet för rättsliga frågor

JURI(2020)0217_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 17 februari 2020 kl. 15.00–18.30
Tisdagen den 18 februari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30
Bryssel
Lokal: Altiero Spinelli (1G-2)
17 februari 2020 kl. 15.00–18.30
Öppnande av sammanträdet med den tillfälliga ordföranden som ordförande
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Justering av sammanträdesprotokoll
3.	Meddelanden från ordföranden
4.	Val av ordförande
* * *
18 februari 2020 kl. 9.00–10.00
Med den nyvalda ordföranden som ordförande
Inom stängda dörrar
5.	Samordnarnas sammanträde
* * *
18 februari 2020 kl. 10.00–11.30
Inom stängda dörrar
6.	Rättslig grund (artikel 40)
7.	Prövning av behörighet och mandatets varaktighet (artiklarna 3 och 4)
8.	Tvister som berör parlamentet (artikel 149)
9.	Begäran om upphävande av Guy Verhofstadts immunitet
JURI/9/01855
	2019/2149(IMM)	

Föredragande:

Marie Toussaint (Verts/ALE)

Ansvarigt utskott:

JURI


 
	Behandling av förslag till betänkande
Antagande av förslag till betänkande
(eventuellt)
10.	Begäran om upphävande av Gunnar Becks immunitet
JURI/9/01942
	2019/2154(IMM)	

Föredragande:

Andrzej Halicki (PPE)

Ansvarigt utskott:

JURI


 
	Behandling av förslag till betänkande
Antagande av förslag till betänkande
(eventuellt)
11.	Begäran om upphävande av Elena Yonchevas immunitet
JURI/9/01943
	2019/2155(IMM)	

Föredragande:

Gilles Lebreton (ID)

Ansvarigt utskott:

JURI


 
	Diskussion
* * *
18 februari 2020 kl. 11.30–12.30
12.	Rättsakt om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet
JURI/9/02298
	2020/2019(INL)	

Föredragande:

Tiemo Wölken (S&D)

Ansvarigt utskott:

JURI*


Rådgivande utskott:

IMCO* –
(Renew)


CULT


 
	Diskussion
* * *
18 februari 2020 kl. 14.30–15.30
13.	Diskussion med Ewa Kopacz, Europaparlamentets samordnare för barns rättigheter - Presentation av arbetsprogrammet från samordnarens kansli
18 februari 2020 kl. 15.30–18.30
14.	Subsidiaritet (artikel 43)
15.	Allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter
JURI/9/00229
***I	2017/0035(COD)	COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Föredragande:

József Szájer (PPE)

Ansvarigt utskott:

JURI


Rådgivande utskott:

AFET –
Beslut: inget yttrande


DEVE



INTA –
(PPE)


ECON –
Beslut: inget yttrande


EMPL –
Beslut: inget yttrande


ENVI



ITRE



IMCO –
Beslut: inget yttrande


TRAN



REGI



AGRI –
Bronis Ropė (Verts/ALE)


PECH –
Beslut: inget yttrande


CULT



LIBE –
Beslut: inget yttrande


AFCO



FEMM –
Beslut: inget yttrande

 
	Behandling av förslag till betänkande
16.	Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik
JURI/9/02261
	2020/2012(INL)	

Föredragande:

Ibán García Del Blanco (S&D)

Ansvarigt utskott:

JURI*


Rådgivande utskott:

AFET*



EMPL –
(S&D)


ENVI –
Adam Jarubas (PPE)


IMCO* –
(Verts/ALE)


TRAN* –
Valter Flego (Renew)


CULT –
Łukasz Kohut (S&D)


LIBE* –
Robert Roos (ECR)


AFCO –
Beslut: inget yttrande

 
	Diskussion
17.	Skadeståndsordning för artificiell intelligens
JURI/9/02275
	2020/2014(INL)	

Ansvarigt utskott:

JURI –
(PPE)

Rådgivande utskott:

IMCO –
(Renew)


TRAN –
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)


LIBE –
Beslut: inget yttrande

 
	Diskussion
18.	Immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens
JURI/9/02279
	2020/2015(INI)	

Föredragande:

Stéphane Séjourné (Renew)

Ansvarigt utskott:

JURI


Rådgivande utskott:

IMCO –
(ECR)


TRAN –
Andor Deli (PPE)


CULT –
Sabine Verheyen (PPE)


AFCO –
Beslut: inget yttrande

 
	Diskussion
19.	Artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt i den mån som EU berörs av civila och militära användningsområden och statens befogenhet utanför det straffrättsliga området
JURI/9/02269
	2020/2013(INI)	

Föredragande:

Gilles Lebreton (ID)

Ansvarigt utskott:

JURI*


Rådgivande utskott:

AFET*



IMCO –
(PPE)


TRAN –
Ondřej Kovařík (Renew)


LIBE –
Robert Roos (ECR)


AFCO –
Beslut: inget yttrande

 
	Diskussion
Gemensam debatt
20.	Delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”)
JURI/9/02017
***I	2018/0204(COD)	COM(2018)0379 – C8-0243/2018

Föredragande:

Franco Roberti (S&D)

Ansvarigt utskott:

JURI


 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)
21.	Samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
JURI/9/02016
***I	2018/0203(COD)	COM(2018)0378 – C8-0242/2018

Föredragande:

Emil Radev (PPE)

Ansvarigt utskott:

JURI


 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)
22.	Övriga frågor
23.	Kommande sammanträden
	18 mars 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)
19 mars 2020 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

