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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

LIBE(2013)1021_1

PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião extraordinária

Segunda-feira, 21 de outubro de 2013, 18.30–22.30
Quinta-feira, 24 de outubro de 2013, 10.00–12.00

Estrasburgo

Sala: Louise Weiss (S1.5)

1. Aprovação da ordem do dia

2. Comunicações do presidente

*** Período de votação eletrónica ***

Eventualmente

3. Lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para 
transporem as fronteiras externas e lista dos países terceiros cujos nacionais 
estão isentos dessa obrigação
LIBE/7/11156
***I 2012/0309(COD) COM(2012)0650 – C7-0371/2012

Relatora: Mariya Gabriel (PPE) PR – PE504.389v01-00
AM – PE514.815v01-00

Fundo: LIBE –
Pareceres: AFET – Decisão: sem emissão de 

parecer
JURI – Decisão: sem emissão de 
parecer

 Aprovação do projeto de relatório e da decisão de encetar negociações com o 
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Conselho (artigo 70.º do Regimento)

4. Proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e livre circulação desses dados (regulamento geral sobre a proteção de 
dados)
LIBE/7/08739
***I 2012/0011(COD) COM(2012)0011 – C7-0025/2012

Relator: Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE) PR – PE501.927v04-00
AM – PE506.166v03-00
AM – PE506.173v03-00
AM – PE506.146v01-00
AM – PE504.340v01-00
AM – PE506.170v02-00
AM – PE506.147v02-00
AM – PE506.164v02-00
AM – PE506.145v01-00
AM – PE506.168v02-00
DT – PE497.802v01-00
DT – PE491.322v01-00
DT – PE497.803v02-00

Fundo: LIBE –
Pareceres: ECON – Decisão: sem emissão de 

parecer
EMPL – Nadja Hirsch (ADLE) AD – PE498.045v02-00

AM – PE500.581v01-00
ITRE – Seán Kelly (PPE) AD – PE496.562v02-00

AM – PE502.055v01-00
AM – PE502.053v01-00
AM – PE502.174v02-00

IMCO – Lara Comi (PPE) AD – PE496.497v02-00
AM – PE500.411v01-00

JURI – Marielle Gallo (PPE) AD – PE494.710v02-00
AM – PE500.695v01-00

 Aprovação do projeto de relatório e da decisão de encetar negociações com o 
Conselho (artigo 70.º do Regimento)

* * *
N.B. Se as votações não forem concluídas na segunda-feira, dia 21 de outubro, às 
22.30, a reunião pode ser suspensa e o recomeço dos trabalhos é agendado para 
quinta-feira, dia 24 de outubro de 2013, das 10.00 às 12.00, na sala de reuniões LOW 
N1.3.

* * *

5. Proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, 
deteção ou repressão de infrações penais ou de execução de sanções penais e livre 
circulação desses dados (Diretiva)
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LIBE/7/08742
***I 2012/0010(COD) COM(2012)0010 – C7-0024/2012

Relator: Dimitrios Droutsas (S&D) PR – PE501.928v02-00
AM – PE506.128v02-00
AM – PE506.127v01-00
DT – PE497.804v01-00

Fundo: LIBE –
Pareceres: JURI – Axel Voss (PPE) AD – PE502.007v03-00

AM – PE504.239v01-00

 Aprovação do projeto de relatório e da decisão de encetar negociações com o 
Conselho (artigo 70.º do Regimento)

* * *
N.B. Se as votações não forem concluídas na segunda-feira, dia 21 de outubro, às 
22.30, a reunião pode ser suspensa e o recomeço dos trabalhos é agendado para 
quinta-feira, dia 24 de outubro de 2013, das 10.00 às 12.00, na sala de reuniões LOW 
N1.3.

*** Fim da votação eletrónica ***

6. Diversos

7. Próxima(s) reunião/reuniões
 4-5 de novembro de 2013


