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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

LIBE(2011)1011_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza

utorok 11. októbra 2011 od 15.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: ASP - 3E-2

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedajúceho

11. októbra 2011 od 15.00 do 15.30 h

3. Právo na prístup k advokátovi v trestnom konaní a právo na komunikáciu po 
zatknutí
LIBE/7/06267
***I 2011/0154(COD) KOM(2011)0326 – C7-0157/2011

Spravodajkyňa: Elena Oana Antonescu (PPE)
Gestorský výbor: LIBE –
Výbory požiadané 
o stanovisko:

JURI – Jan Philipp Albrecht 
(Verts/ALE)

 výklad generálnej riaditeľky pre spravodlivosť pani Le Bailovej (Európska 
komisia)

 výmena názorov

11. októbra 2011 od 15.30 do 16.15 h

Spoločná diskusia o balíku pre obete
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4. Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov
LIBE/7/06072
***I 2011/0129(COD) KOM(2011)0275 – C7-0127/2011

Spravodajkyňa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)
Gestorský výbor: LIBE –
Výbory požiadané 
o stanovisko:

JURI – Antonio López-Istúriz 
White (PPE)

FEMM –

 výklad generálnej riaditeľky pre spravodlivosť pani Le Bailovej (Európska 
komisia)

 výmena názorov

5. Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach
LIBE/7/06077
***I 2011/0130(COD) KOM(2011)0276 – C7-0128/2011

Spravodajkyňa 
výboru 
požiadaného o 
stanovisko:

Carmen Romero López (S&D)

Gestorský výbor: JURI – Antonio López-Istúriz 
White (PPE)

 výklad generálnej riaditeľky pre spravodlivosť pani Le Bailovej (Európska 
komisia)

 výmena názorov

11. októbra 2011 od 16.15 do 16.30 h

*** Elektronické hlasovanie ***

6. Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA)
LIBE/7/04136
***I 2010/0275(COD) KOM(2010)0521 – C7-0302/2010

Spravodajca 
výboru 
požiadaného o 
stanovisko:

Alexander Alvaro (ALDE) PA – PE469.719v02-00
AM – PE472.375v01-00

Gestorský výbor: ITRE – Giles Chichester (ECR) PR – PE470.059v01-00
AM – PE472.314v01-00

 prijatie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 27. september 

2011, 12.00 h

*** Koniec hlasovania ***

11. októbra 2011 od 16.30 do 18.00 h
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Spoločná diskusia a výklad Komisie

7. Zelená kniha Posilnenie vzájomnej dôvery v európskom justičnom priestore –
zelená kniha o uplatňovaní trestnoprávnych predpisov EÚ v oblasti pozbavenia 
osobnej slobody
KOM(2011)0327

 výklad riaditeľky pre trestné súdnictvo pani Knudsenovej (Európska komisia)

8. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Smerom k politike EÚ 
v oblasti trestného práva: zaistenie účinného vykonávania politík EÚ 
prostredníctvom trestného práva
KOM(2011)0573

 výklad riaditeľky pre trestné súdnictvo pani Knudsenovej (Európska komisia)

9. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Budovanie dôvery v 
spravodlivosť v celej EÚ – nový rozmer európskej odbornej justičnej prípravy
KOM(2011)0551

 výklad riaditeľky pre trestné súdnictvo pani Knudsenovej (Európska komisia)

11. októbra 2011 od 18.00 do 18.30 h

10. Minimálne štandardy pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní 
medzinárodnej ochrany (prepracované znenie)
LIBE/7/06227
***I 2009/0165(COD) KOM(2011)0319 – C7-0151/2011

Spravodajkyňa: Sylvie Guillaume (S&D)
Gestorský výbor: LIBE –
Výbory požiadané 
o stanovisko:

JURI – Antonio López-Istúriz 
White (PPE)

CM – PE472.006v01-00

 výklad Komisie
 výmena názorov

11. Rôzne otázky

12. Nasledujúca(-e) schôdza(-e)
 17. októbra 2011 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)
 20. októbra 2011 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)


