OJ\1204957EL.rtf	PE652.266v01-00
EL	Eνωμένη στην πολυμορφία	EL
PE652.266v01-00	 /1 	OJ\1204957EL.rtf
EL
OJ\1204957EL.rtf	 /1 	PE652.266v01-00
	EL

Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο
2019-2024
file_0.png




Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

LIBE(2020)0518_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, από 10.00 έως 12.00 και από 14.00 έως 16.00
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q2)
και μέσω τηλεδιάσκεψης (θα πραγματοποιείται δοκιμαστική σύνδεση μία ώρα πριν από κάθε χρονοθυρίδα)
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΟΝΟΘΥΡΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
18 Μαΐου 2020, από 10.00 έως 10.05
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής)
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 10.05 έως τις 10.45
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία –είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως– θα ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένων καταλόγων ψηφοφορίας.
3.	Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία
LIBE/9/01280
***II	2018/0154(COD)	15300/1/2019 – C9-0102/2020
		T8-0359/2019

Εισηγητής:

Jan-Christoph Oetjen (Renew)
PR – PE650.522v02-00
Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Έγκριση του σχεδίου σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση
Ενδεχομένως
4.	Η κατάσταση στον χώρο Σένγκεν μετά την έξαρση της Covid-19
LIBE/9/02901
	2020/2640(RSP)	

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Έγκριση της πρότασης ψηφίσματος
18 Μαΐου 2020, από 10.05 έως 10.45
5.	Σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Νέας Ζηλανδίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
LIBE/9/02647
	2020/2048(INI)	

Εισηγήτρια:

Annalisa Tardino (ID)
PR – PE650.351v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
18 Μαΐου 2020, από 10.45 έως 12.00
6.	Επιχειρησιακή στήριξη της EASO στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19, και ιδίως στην Ελλάδα
LIBE/9/02967
	Παρουσίαση από τη Nina Gregori, εκτελεστική διευθύντρια της EASO
18 Μαΐου 2020, από 14.00 έως 15.30
7.	Το έργο της Ευρωπόλ για την καταπολέμηση της εγκληματικής συμπεριφοράς που προκαλεί η πανδημία Covid-19
LIBE/9/02968
	Παρουσίαση από την Catherine De Bolle, εκτελεστική διευθύντρια, Ευρωπόλ
18 Μαΐου 2020, από 15.30 έως 16.00
8.	Η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα
LIBE/9/02290
	2020/2017(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Ondřej Kovařík (Renew)
PA – PE650.370v02-00
Επί της ουσίας:

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 26 Μαΐου 2020, ώρα 12.00
9.	Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς
LIBE/9/02297
	2020/2018(INL)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Paul Tang (S&D)
PA – PE650.375v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE648.474v02-00
 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 19 Μαΐου 2020, ώρα 12.00
10.	Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων
LIBE/9/01984
	2019/2169(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Evin Incir (S&D)
PA – PE648.624v01-00
Επί της ουσίας:

FEMM*
Maria Noichl (S&D)
PR – PE650.408v01-00
 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 25 Μαΐου 2020, ώρα 12.00
11.	Διάφορα
12.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	25 Μαΐου 2020, από 14.00 έως 16.00 (Βρυξέλλες)

