
OJ\1209679NL.rtf PE655.592v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie juridische zaken

JURI(2020)0713_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 13 juli 2020, 11.00 - 13.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (6Q1)

en met deelname op afstand door leden van JURI

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen
 15 juni 2020 PV – PE653.904v01-00
 16 juni 2020 PV – PE653.837v01-00
 23 juni 2020 PV – PE653.903v01-00

11.05 -11.15 uur
Vaststelling van het quorum en opening van de stemming op afstand (gelijktijdig met de 
werkzaamheden van de commissie)

Stemmen is mogelijk van 11.15 tot 12.15 uur

*** Stemprocedure op afstand ***
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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.

4. Verzoekschrift nr. 0551/2019, ingediend door E.P. (Griekse nationaliteit), over 
voldoende bescherming tegen verkiezingsfraude bij de Europese verkiezingen
JURI/9/03453

Rapporteur:
Adrián Vázquez Lázara (Renew)

 

 Goedkeuring

5. Instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en 
grondrechten
JURI/9/02931

2020/2072(INL)

Rapporteur voor advies:
Tiemo Wölken (S&D) PA – PE652.513v01-00

Bevoegd:
LIBE* Michal Šimečka (Renew) PR – PE653.810v01-00

 

 Behandeling ontwerpadvies
 Termijn voor de indiening van amendementen: 16 juli 2020, 12.00 uur

Gezamenlijke behandeling

6. Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van 
bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken
JURI/9/02016
***I 2018/0203(COD) COM(2018)0378 – C8-0242/2018

Rapporteur:
Emil Radev (PPE)

Bevoegd:
JURI

 

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

7. Betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (betekening en 
kennisgeving van stukken)
JURI/9/02017
***I 2018/0204(COD) COM(2018)0379 – C8-0243/2018

Rapporteur:
Franco Roberti (S&D)

Bevoegd:
JURI

 

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)



OJ\1209679NL.rtf 3/3 PE655.592v01-00

NL

12.15 uur - einde stemming

8. Rondvraag

9. Volgende vergaderingen
• 14 juli 2020, 9.30 - 11.00 uur (Brussel), gezamenlijke vergadering met AFCO
• 2 september 2020, 16.45 - 18.45 uur (Brussel)


