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Comissão dos Assuntos Jurídicos

JURI(2021)0614_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Segunda-feira, 14 de junho de 2021, 13.45–15.45 e 16.45–18.45
Bruxelas
Sala: Altiero Spinelli (3G-3)
Com a participação à distância dos membros da Comissão JURI
14 de junho de 2021, 13.45–15.00
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
13h45 - Verificação do quórum e início do período de votação à distância

O período de votação decorrerá das 13h45 às 14h45.

*** Período de votação à distância ***
3.	Pagamentos transfronteiriços na União (codificação)
JURI/9/03554
***I	2020/0145(COD)	COM(2020)0323 – C9-0204/2020

Relatora:

Karen Melchior (Renew)
PR – PE693.563v01-00
Fundo:

JURI


	Aprovação do projeto de relatório
* * *
4.	Um plano de ação em matéria de propriedade intelectual para apoiar a recuperação e resiliência da UE
JURI/9/05282

Relatora:

Marion Walsmann (PPE)
PR – PE693.593v01-00
	Apreciação do projeto de relatório
Prazo para a apresentação de alterações: 21 de junho de 2021, 12.00
5.	Disputabilidade e equidade dos mercados no setor digital (Regulamento Mercados Digitais)
JURI/9/05085

Relator de parecer:

Tiemo Wölken (S&D)
PA – PE693.727v01-00
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 28 de junho de 2021, 12.00
6.	Estratégia Farmacêutica para a Europa
JURI/9/05504
	2021/2013(INI)	

Relatora de parecer:

Luisa Regimenti (ID)
PA – PE692.709v01-00
AM – PE693.696v02-00
Fundo:

ENVI*
Dolors Montserrat (PPE)
PR – PE681.109v02-00
	Apreciação das alterações
Prazo para a apresentação de alterações: 1 de junho de 2021, 12.00
* * *
14 de junho de 2021, 15.00–15.45
7.	Apresentação do estudo sobre um estatuto para as associações e as organizações sem fins lucrativos europeias
* * *
14 de junho de 2021, 16.45–17.45
16h45 - Verificação do quórum e início do período de votação à distância

O período de votação decorrerá das 16h45 às 17h45.

*** Período de votação à distância ***
8.	Divulgação de informações relativas ao imposto sobre o rendimento por determinadas empresas e sucursais
CJ29/9/05459
***I	2016/0107(COD)	COM(2016)0198 – C8-0146/2016

Relatores:

Evelyn Regner (S&D)
Ibán García Del Blanco (S&D)

Fundo:

ECON, JURI


	Votação do acordo provisório resultante das negociações interinstitucionais
Votação conjunta com os deputados da Comissão ECON; ver projeto de ordem do dia em separado
14 de junho de 2021, 17.45–18.45
À porta fechada
9.	Reunião de coordenadores
10.	Diversos
11.	Próximas reuniões
15 de junho de 2021
28 de junho de 2021
1 de julho de 2021 (reunião conjunta com a Comissão LIBE)

