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Comissão dos Assuntos Jurídicos
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

CJ03(2021)1011_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Segunda-feira, 11 de outubro de 2021, 16.45–17.00  Processo de comissões conjuntas (artigo 58.º)
Bruxelas, Sala: József Antall (6Q2)
Quinta-feira, 14 de outubro de 2021, 13.45–14.00  Processo de comissões conjuntas (artigo 58.º)
Bruxelas, Sala: József Antall (4Q2)
A reunião tem lugar através de participação à distância
11 de outubro de 2021, 16.45–17.00
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
*** Período de votação ***
16.45 - Verificação do quórum e início do processo de votação conjunta à distância das ALTERAÇÕES
A votação decorrerá das 16.45 às 18.15
Todos os deputados que participam na votação votam utilizando a aplicação EPVote. Os resultados serão comunicados por correio eletrónico.
3.	Reforço da democracia e da liberdade e do pluralismo dos meios de comunicação social na UE: recurso abusivo a ações a título do direito civil e penal para silenciar jornalistas, ONG e a sociedade civil
CJ03/9/05857
	2021/2036(INI)	

Relatores:

Tiemo Wölken (S&D)
Roberta Metsola (PPE)
PR – PE693.861v01-00
AM – PE695.300v02-00
AM – PE695.299v01-00
Fundo:

JURI, LIBE*


Pareceres:

CULT*
Loucas Fourlas (PPE)
AD – PE692.841v02-00
AM – PE695.083v01-00
	Apreciação e aprovação das alterações
4.	Sistema informatizado de comunicação em processos cíveis e penais transnacionais (sistema e-CODEX) e que altera o Regulamento (UE) 2018/1726
CJ03/9/05924
***I	2020/0345(COD)	COM(2020)0712 – C9-0389/2020

Relatores:

Emil Radev (PPE)
Nuno Melo (PPE)
PR – PE693.869v01-00
AM – PE695.246v01-00
Fundo:

JURI, LIBE


Pareceres:

BUDG
Decisão: não emitir parecer

	Apreciação e aprovação das alterações
14 de outubro de 2021, 13.45–14.00
*** Período de votação ***
13.45 - Verificação do quórum e início do processo de votação conjunta à distância do TEXTO FINAL
A votação decorrerá das 13.45 às 14.45
Todos os deputados que participam na votação votam utilizando a aplicação EPVote.
Os resultados serão comunicados por correio eletrónico e publicados no sítio Web das duas comissões.
5.	Reforço da democracia e da liberdade e do pluralismo dos meios de comunicação social na UE: recurso abusivo a ações a título do direito civil e penal para silenciar jornalistas, ONG e a sociedade civil
CJ03/9/05857
	2021/2036(INI)	

Relatores:

Tiemo Wölken (S&D)
Roberta Metsola (PPE)
PR – PE693.861v01-00
AM – PE695.300v02-00
AM – PE695.299v01-00
Fundo:

JURI, LIBE*


Pareceres:

CULT*
Loucas Fourlas (PPE)
AD – PE692.841v02-00
AM – PE695.083v01-00
	Aprovação do projeto de relatório
6.	Sistema informatizado de comunicação em processos cíveis e penais transnacionais (sistema e-CODEX) e que altera o Regulamento (UE) 2018/1726
CJ03/9/05924
***I	2020/0345(COD)	COM(2020)0712 – C9-0389/2020

Relatores:

Emil Radev (PPE)
Nuno Melo (PPE)
PR – PE693.869v01-00
AM – PE695.246v01-00
Fundo:

JURI, LIBE


Pareceres:

BUDG
Decisão: não emitir parecer

	Aprovação do projeto de relatório
Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais
7.	Diversos

