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Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

LIBE(2020)0423_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Seja
v četrtek, 23. aprila 2020, od 10.00 do 12.00 in od 15.00 do 17.00
Bruselj
Sejna soba: József Antall (2Q2)

1.	Sprejetje dnevnega reda
2.	Sporočila predsednika
(skupaj s sprejetimi priporočili koordinatorjev (člen 214 Poslovnika), glej njihovo sporočilo s povratnimi informacijami s seje 31. marca 2020)

ČASOVNA RAZPOREDITEV JE OKVIRNA IN SE LAHKO MED SEJO SPREMENI.
3.	Sprejetje zapisnikov s sej:
	25. november 2019	PV – PE644.825v01-00

20. in 21. januar 2020	PV – PE646.883v01-00
	19. in 20. februar 2020	PV – PE648.369v01-00
23. april 2020 od 10.00 do 10.05
Popravki (člen 241 Poslovnika)
4.	Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter sprememba Uredb (EU) 515/2014, (EU) 2016/399 in (EU) 2016/1624
LIBE/9/02815
– Preučitev osnutka popravka v skladu s členom 241(3) Poslovnika
23. april 2020 od 10.05 do 10.30
GLASOVANJE Z GLASOVNICO
5.	Sklenitev Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja
LIBE/9/01193
***	2019/0181(NLE)	12158/2019 – C9-0004/2020

Poročevalec:

Petar Vitanov (S&D)
PR – PE646.765v01-00
AM – PE647.140v01-00
Pristojni odbor:

LIBE


Mnenje:

AFET
Petras Auštrevičius (Renew)
AD – PE646.758v02-00
	Sprejetje osnutka priporočila (postopek odobritve)

6.	Sklenitev Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov
LIBE/9/01191
***	2019/0182(NLE)	12362/2019 – C9-0013/2020

Poročevalec:

Ondřej Kovařík (Renew)
PR – PE644.818v01-00
Pristojni odbor:

LIBE


Mnenje:

AFET
Petras Auštrevičius (Renew)
AD – PE646.757v02-00
	Sprejetje osnutka priporočila (postopek odobritve)

23. april 2020 od 10.30 do 12.00
7.	Razmere na področju pravne države na Poljskem
LIBE/9/02804
	izmenjava mnenj s poljskim ministrom za pravosodje Zbigniewom Ziobro (še ni potrjeno)

izmenjava mnenj s komisarjem za pravosodje Didierom Reyndersom
izmenjava mnenj z veleposlanico Ireno Andrassy, hrvaško predsedstvo (še ni potrjeno)
	izmenjava mnenj s poljskim komisarjem za človekove pravice Adamom Bodnarjem (še ni potrjeno)
23. april 2020 od 15.00 do 15.30
8.	Odbor LIBE – Dejavnosti skupine za spremljanje demokracije, pravne države in temeljnih pravic
LIBE/9/02808
	Poročanje odboru predsednice skupine za spremljanje demokracije, pravne države in temeljnih pravic Sophie In't Veld

23. april 2020 od 15.30 do 16.55
Skupna razprava
9.	Ocena izrednih ukrepov, ki so jih zaradi pandemije covida-19 uvedle države članice, in razmer na Madžarskem ter posledice za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice
LIBE/9/02809
10.	Stanje pri pripravi letnega poročila o stanju pravne države, zlasti uporabljena metodologija
LIBE/9/02810
	izmenjava mnenj s komisarjem za pravosodje Didierom Reyndersom

23. april 2020 od 16.55 do 17.00
11.	Razglasitev rezultatov glasovanja
LIBE/9/02715
	Sprejetje osnutka priporočil (točki 5 in 6)

12.	Razno
13.	Naslednji seji
	27. april 2020, od 16.00 do 18.00 (Bruselj)
	7. maj 2020, od 10.00 do 12.00 (Bruselj)


