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Commissie juridische zaken

JURI(2020)0707_1
ONTWERPAGENDA
Buitengewone vergadering
Dinsdag 7 juli 2020, 9.00 - 11.00 uur
Brussel, Zaal: József Antall (6Q2)
Dinsdag 7 juli 2020, 12.00 - 13.00 uur
Brussel, Zaal: József Antall (6Q1)

en met deelname op afstand door leden van JURI
7 juli 2020, 9.00 - 11.00 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
* * *
9.05 - 9.15 uur
Vaststelling van het quorum en opening van de stemming op afstand (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie)

Stemmen is mogelijk van 9.20 tot 10.20 uur

*** Stemprocedure op afstand ***

Alle leden die aan de stemming deelnemen – hetzij in de vergaderzaal van de commissie, hetzij op afstand –
stemmen per e-mail aan de hand van een gedrukt stembiljet en een gedrukte stemlijst.
3.	Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten
JURI/9/02015
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Rapporteur:

Geoffroy Didier (PPE)

Bevoegd:

JURI


 
	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
4.	Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021
• Stemming over mandaat voor de rapporteur
5.	Wet inzake digitale diensten: bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn
JURI/9/02298
	2020/2019(INL)	

Rapporteur:

Tiemo Wölken (S&D)
PR – PE650.529v01-00
AM – PE652.466v01-00
AM – PE652.517v01-00
Bevoegd:

JURI*


Adviezen:

IMCO*
Dita Charanzová (Renew)
PA – PE648.645v01-00
AM – PE650.618v01-00

CULT
Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE648.593v01-00
AM – PE650.540v01-00
 
	Behandeling amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 25 mei 2020, 17.00 uur
* * *
6.	Civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie
JURI/9/02275
	2020/2014(INL)	

Rapporteur:

Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00
Bevoegd:

JURI


Adviezen:

IMCO
Svenja Hahn (Renew)
PA – PE648.381v01-00
AM – PE652.384v01-00

TRAN
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PA – PE646.911v01-00
AM – PE652.306v01-00

LIBE
Besluit: geen advies

 
	Behandeling amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 25 mei 2020, 17.00 uur
10.20 uur – Sluiting van de stemming
7.	Intellectuele-eigendomsrechten voor de ontwikkeling van technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie
JURI/9/02279
	2020/2015(INI)	

Rapporteur:

Stéphane Séjourné (Renew)
PR – PE650.527v01-00
AM – PE652.449v01-00
Bevoegd:

JURI


Adviezen:

IMCO
Adam Bielan (ECR)
PA – PE648.600v01-00
AM – PE650.629v01-00

TRAN
Andor Deli (PPE)
PA – PE648.605v02-00
AM – PE652.368v01-00

CULT
Sabine Verheyen (PPE)
PA – PE648.351v01-00
AM – PE650.379v01-00

AFCO
Besluit: geen advies

 
	Behandeling amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 25 mei 2020, 17.00 uur
* * *
7 juli 2020, 12.00 - 13.00 uur
8.	Gedachtewisseling met het Duits voorzitterschap
9.	Rondvraag
10.	Volgende vergaderingen
• 13 juli 2020, 11.00 - 13.00 uur (Brussel)
• 14 juli 2020, 9.00 - 10.30 uur (nog te bevestigen) (Brussel), gezamenlijke vergadering met AFCO

