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Komisja Prawna

JURI(2021)0222_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Poniedziałek 22 lutego 2021 r., w godz. 13.45 – 16.15 i 16.45 – 18.45
Bruksela
Sala: József Antall (6Q2)
ze zdalnym udziałem członków komisji JURI
22 lutego 2021 r., w godz. 13.45 – 13.50
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącego
3.	Pomocniczość (art. 43 Regulaminu)
Sprawdzenie kworum i otwarcie procedury głosowania zdalnego

Głosowanie będzie otwarte w godz. 13.50 – 15.00

*** Procedura głosowania zdalnego ***
*** Głosowanie ***
4.	Zmiana dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy
JURI/9/04213
***I	2020/0262(COD)	COM(2020)0571 – C9-0301/2020

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Gilles Lebreton (ID)
PA – PE663.184v02-00
AM – PE680.867v01-00
Przedm. właśc.:

EMPL
Stefania Zambelli (ID)
PR – PE661.965v02-00
AM – PE680.880v01-00
	Przyjęcie projektu opinii
Głosowanie nad poprawkami
Termin składania poprawek: 2 lutego 2021 r., godz. 12.00
5.	Wzmocnienie przejrzystości i uczciwości w instytucjach UE poprzez ustanowienie niezależnego unijnego organu ds. etyki
JURI/9/03619
	2020/2133(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Stéphane Séjourné (Renew)
PA – PE657.482v01-00
AM – PE661.820v01-00
Przedm. właśc.:

AFCO*
Daniel Freund (Verts/ALE)
PR – PE663.273v02-00
	Przyjęcie projektu opinii
Głosowanie nad poprawkami
Termin składania poprawek: 24 listopada 2020 r., godz. 12.00
6.	Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy: usunięcie barier w funkcjonowaniu jednolitego rynku cyfrowego i lepsze wykorzystywanie AI z korzyścią dla europejskich konsumentów
JURI/9/04406
	2020/2216(INI)	

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Marion Walsmann (PPE)
PA – PE660.397v02-00
AM – PE662.129v02-00
Przedm. właśc.:

IMCO*
Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00
	Przyjęcie projektu opinii
Głosowanie nad poprawkami
Termin składania poprawek: 14 grudnia 2020 r., godz. 12.00
Zamknięcie głosowanie o godz. 15.00.
* * *
22 lutego 2021 r., w godz. 13.50 – 14.30
7.	Koordynator PE ds. praw dziecka – sprawozdanie za 2020 r. i program prac na 2021 r. – prezentacja i wymiana poglądów
* * *
22 lutego 2021 r., w godz. 14.30 – 14.45
8.	Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty
JURI/9/04376
***I	2020/0289(COD)	COM(2020)0642 – C9-0321/2020

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Jiří Pospíšil (PPE)
PA – PE661.912v01-00
AM – PE680.916v01-00
Przedm. właśc.:

ENVI
Christian Doleschal (PPE)
PR – PE662.051v01-00
	Rozpatrzenie poprawek
Termin składania poprawek: 4 lutego 2021 r., godz. 12.00
* * *
22 lutego 2021 r., w godz. 14.45 – 15.15
9.	Sprawność regulacyjna Unii Europejskiej oraz pomocniczość i proporcjonalność – sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa obejmujące lata 2017, 2018 i 2019
JURI/9/04857
	2020/2262(INI)	

Sprawozdawca:

Mislav Kolakušić (NI)

Przedm. właśc.:

JURI


Opiniodawcza:

IMCO
Barbara Thaler (PPE)
PA – PE680.764v01-00

AFCO
Gerolf Annemans (ID)

	Wymiana poglądów
Termin składania poprawek: 23 marca 2021 r., godz. 12.00
* * *
22 lutego 2021 r., w godz. 15.15 – 15.45
10.	Wpływ przemocy domowej i prawa pieczy nad dzieckiem na kobiety i dzieci
	2019/2166(INI)	

Sprawozdawczynie:

Elena Kountoura (The Left)
Luisa Regimenti (ID)

Przedm. właśc.:

JURI, FEMM

Wspólne posiedzenie komisji JURI-FEMM (zob. odrębny projekt porządku dziennego)
* * *
22 lutego 2021 r., w godz. 15.45 – 16.15
Przy drzwiach zamkniętych
11.	Posiedzenie koordynatorów
* * *
22 lutego 2021 r., w godz. 16.45 – 16.55
Sprawdzenie kworum i otwarcie procedury głosowania zdalnego

Głosowanie będzie otwarte w godz. 16.55 – 17.55.

*** Procedura głosowania zdalnego ***
*** Głosowanie ***
12.	Zmiana dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy
JURI/9/04213
***I	2020/0262(COD)	COM(2020)0571 – C9-0301/2020

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Gilles Lebreton (ID)
PA – PE663.184v02-00
AM – PE680.867v01-00
Przedm. właśc.:

EMPL
Stefania Zambelli (ID)
PR – PE661.965v02-00
AM – PE680.880v01-00
	Przyjęcie projektu opinii
Głosowanie końcowe
Termin składania poprawek: 2 lutego 2021 r., godz. 12.00
13.	Wzmocnienie przejrzystości i uczciwości w instytucjach UE poprzez ustanowienie niezależnego unijnego organu ds. etyki
JURI/9/03619
	2020/2133(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Stéphane Séjourné (Renew)
PA – PE657.482v01-00
AM – PE661.820v01-00
Przedm. właśc.:

AFCO*
Daniel Freund (Verts/ALE)
PR – PE663.273v02-00
	Przyjęcie projektu opinii
Głosowanie końcowe
Termin składania poprawek: 24 listopada 2020 r., godz. 12.00
14.	Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy: usunięcie barier w funkcjonowaniu jednolitego rynku cyfrowego i lepsze wykorzystywanie AI z korzyścią dla europejskich konsumentów
JURI/9/04406
	2020/2216(INI)	

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Marion Walsmann (PPE)
PA – PE660.397v02-00
AM – PE662.129v02-00
Przedm. właśc.:

IMCO*
Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00
	Przyjęcie projektu opinii
Głosowanie końcowe
Termin składania poprawek: 14 grudnia 2020 r., godz. 12.00
15.	Podstawa prawna (art. 40 Regulaminu)
Zamknięcie głosowania o godz. 17.55.
* * *
16.	Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów
* * *
Przy drzwiach zamkniętych
22 lutego 2021 r., w godz. 16.55 – 17.25
17.	Wniosek o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa
JURI/9/04468
	2020/2219(IMM)	

Sprawozdawca:

Angel Dzhambazki (ECR)

Przedm. właśc.:

JURI


	Wysłuchanie
Wymiana poglądów
* * *
22 lutego 2021 r., w godz. 17.25 – 18.45
18.	Wniosek o uchylenie immunitetu Nuna Mela
JURI/9/02689
	2020/2050(IMM)	

Sprawozdawczyni:

Manon Aubry (The Left)

Przedm. właśc.:

JURI


	Rozpatrzenie projektu sprawozdania
19.	Wniosek o uchylenie immunitetu Carlesa Puigdemonta i Casamajó
JURI/9/02374
	2020/2024(IMM)	

Sprawozdawca:

Angel Dzhambazki (ECR)

Przedm. właśc.:

JURI


	Rozpatrzenie projektu sprawozdania
20.	Wniosek o uchylenie immunitetu Antonia Comína i Oliveresa
JURI/9/02375
	2020/2025(IMM)	

Sprawozdawca:

Angel Dzhambazki (ECR)

Przedm. właśc.:

JURI


	Rozpatrzenie projektu sprawozdania
21.	Wniosek o uchylenie immunitetu Clary Ponsatí Obiols
JURI/9/02537
	2020/2031(IMM)	

Sprawozdawca:

Angel Dzhambazki (ECR)

Przedm. właśc.:

JURI


	Rozpatrzenie projektu sprawozdania
22.	Wniosek o uchylenie immunitetu Eleny Yonchevej
JURI/9/01943
	2019/2155(IMM)	

Sprawozdawca:

Gilles Lebreton (ID)

Przedm. właśc.:

JURI


	Dalsze rozpatrzenie projektu sprawozdania
23.	Sprawy różne
24.	Następne posiedzenia
	23 lutego 2021 r., w godz. 16.45 – 18.45 (Bruksela)

