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Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão dos Assuntos Jurídicos

JURI(2020)0713_1

PROJETO DE ORDEM DO DIA

Reunião

Segunda-feira, 13 de julho de 2020, 11.00–13.00

Bruxelas

Sala: József Antall (6Q1)

Com a participação à distância dos membros da Comissão JURI

1. Aprovação da ordem do dia

2. Comunicações da presidência

3. Aprovação das atas das reuniões de
 15 de junho de 2020 PV – PE653.904v01-00
 16 de junho de 2020 PV – PE653.837v01-00
 23 de junho de 2020 PV – PE653.903v01-00

11.05 - 11.15
Verificação do quórum e abertura do período de votação à distância (em paralelo com as 
deliberações da comissão)

O período de votação decorrerá das 11.15 às 12.15

*** Período de votação à distância ***
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Todos os deputados que participam na votação (presentes na sala de reuniões ou através de 
votação à distância)
devem votar por e-mail utilizando boletins de voto impressos.

4. Petição n.º 0551/2019, apresentada por E. P., de nacionalidade grega, sobre 
salvaguardas suficientes contra a fraude eleitoral nas eleições europeias
JURI/9/03453

Relator:
Adrián Vázquez Lázara (Renew)

 

 Aprovação

5. Criação de um mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os 
direitos fundamentais
JURI/9/02931

2020/2072(INL)

Relator de parecer:
Tiemo Wölken (S&D) PA – PE652.513v01-00

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

 

 Apreciação do projeto de parecer
 Prazo para a apresentação de alterações: 16 de julho de 2020, 12.00

Debate conjunto

6. Cooperação entre os tribunais dos Estados-Membros no domínio da obtenção de 
provas em matéria civil ou comercial
JURI/9/02016
***I 2018/0203(COD) COM(2018)0378 – C8-0242/2018

Relator:
Emil Radev (PPE)

Fundo:
JURI

 

 Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 74.º, n.º 3)

7. Citação e notificação dos atos judiciais e extrajudiciais em matérias civil e 
comercial nos Estados-Membros (citação e notificação de atos)
JURI/9/02017
***I 2018/0204(COD) COM(2018)0379 – C8-0243/2018

Relator:
Franco Roberti (S&D)

Fundo:
JURI

 

 Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 74.º, n.º 3)
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12.15 - Fim do período de votação

8. Diversos

9. Próximas reuniões
• 14 de julho de 2020, das 9.30 às 11.00 (Bruxelas), reunião conjunta com a Comissão 
AFCO
• 2 de setembro de 2020, das 16.45 às 18.45 (Bruxelas)


