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Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru afaceri juridice

JURI(2020)0713_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 13 iulie 2020, 11.00 - 13.00

Bruxelles

Sala: József Antall (6Q1)

și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei JURI

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
 15 iunie 2020 PV – PE653.904v01-00
 16 iunie 2020 PV – PE653.837v01-00
 23 iunie 2020 PV – PE653.903v01-00

11.05 - 11.15
Verificarea cvorumului și deschiderea procedurii de votare de la distanță (ținută în paralel 
cu lucrările comisiei)

Votarea va fi deschisă de la 11.15 la 12.15

*** Procedura de votare de la distanță***
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Toți membrii care participă la vot - fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie de la 
distanță
 - vor vota prin e-mail utilizând listele de vot cu buletine de vot imprimate.

4. Petiția nr. 0551/2019, adresată de E.P., de cetățenie elenă, privind garanțiile 
suficiente împotriva fraudei electorale la alegerile europene
JURI/9/03453
Raportor:

Adrián Vázquez Lázara (Renew)
 Adoptare

5. Instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile 
fundamentale
JURI/9/02931

2020/2072(INL)
Raportor pentru aviz:

Tiemo Wölken (S&D) PA – PE652.513v01-00
Comisie competentă:

LIBE* Michal Šimečka (Renew) PR – PE653.810v01-00
 Examinarea proiectului de aviz
 Termen de depunere a amendamentelor: 16 iulie 2020, 12.00

Discuție în comun

6. Cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în 
materie civilă sau comercială
JURI/9/02016
***I 2018/0203(COD) COM(2018)0378 – C8-0242/2018
Raportor:

Emil Radev (PPE)
Comisie competentă:

JURI
 Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

7. Notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și 
extrajudiciare în materie civilă sau comercială („notificarea sau comunicarea 
actelor”)
JURI/9/02017
***I 2018/0204(COD) COM(2018)0379 – C8-0243/2018
Raportor:

Franco Roberti (S&D)
Comisie competentă:

JURI
 Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

12.15 - sfârșitul votului

8. Chestiuni diverse
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9. Reuniuni următoare
• 14 iulie 2020, 9.30-11.00 (Bruxelles), reuniune comună cu AFCO
2 septembrie 2020, 16.45-18.45 (Bruxelles)


