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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre právne veci

JURI(2020)0713_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 13. júla 2020 od 11.00 do 13.00 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (6Q1)

a s účasťou členov výboru JURI na diaľku

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí
 15. júna 2020 PV – PE653.904v01-00
 16. júna 2020 PV – PE653.837v01-00
 23. júna 2020 PV – PE653.903v01-00

od 11.15 do 11.25 h
Kontrola uznášaniaschopnosti a začiatok hlasovania na diaľku (súbežne s konaním vo 
výbore)

Hlasovať bude možné od 11.15 do 12.15 h.

*** Hlasovanie na diaľku ***
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Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní v zasadacej miestnosti výboru alebo na 
diaľku,
budú hlasovať e-mailom s použitím vytlačených hlasovacích zoznamov.

4. Petícia č. 0551/2019, ktorú predkladá E. P., grécky štátny príslušník, o 
dostatočných zárukách proti volebným podvodom vo voľbách do Európskeho 
parlamentu
JURI/9/03453

Spravodajca:
Adrián Vázquez Lázara (Renew)

 

 prijatie

5. Zriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva
JURI/9/02931

2020/2072(INL)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Tiemo Wölken (S&D) PA – PE652.513v01-00

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

 

 preskúmanie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 16. júl 2020, 12.00 h

Spoločná rozprava

6. Spolupráca medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych 
a obchodných veciach
JURI/9/02016
***I 2018/0203(COD) COM(2018)0378 – C8-0242/2018

Spravodajca:
Emil Radev (PPE)

Gestorský výbor:
JURI

 

 Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

7. Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných 
veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“)
JURI/9/02017
***I 2018/0204(COD) COM(2018)0379 – C8-0243/2018

Spravodajca:
Franco Roberti (S&D)

Gestorský výbor:
JURI

 

 Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)
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o 12.15 h – koniec hlasovania

8. Rôzne otázky

9. Nasledujúce schôdze
• 14. júla 2020 od 9.30 do 11.00 h (Brusel), spoločná schôdza s výborom AFCO
• 2. septembra 2020 od 16.45 do 18.45 h (Brusel)


