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Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE(2020)0604_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Четвъртък, 4 юни 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 16.45–18.45 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2)
както и чрез видеоконферентна връзка (един час преди всеки часови интервал ще се провежда тест за връзка)
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА ЗАСЕДАНИЕТО.
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	27 април 2020 г.	PV – PE652.269v01-00
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване на ИЗМЕНЕНИЯТА (успоредно с дейности на комисията)
Гласуването ще бъде отворено от 9.05 ч. до 10.05 ч.
Всички членове на ЕП, участващи в гласуването — или намиращи се в заседателната зала на комисията, или чрез дистанционно участие — ще гласуват по електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване, съдържащи листи за гласуване.
4.	Положението в Шенгенското пространство вследствие на пандемията от COVID-19
LIBE/9/02901
	2020/2640(RSP)	

Докладчик:

Хуан Фернандо Лопес Агилар (S&D)

Водеща:

LIBE


 
	Приемане на измененията
4 юни 2020 г., 9.00–9.30 ч.
5.	Рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии
LIBE/9/02263
	2020/2012(INL)	

Докладчик по становище:

Асита Канко (ECR)
PA – PE652.296v01-00
Водеща:

JURI*
Ибан Гарсия дел Бланко (S&D)
PR – PE650.508v01-00
 
	Разглеждане на проекта на становище
4 юни 2020 г., 9.30–11.00 ч.
6.	Въздействието на пандемията от COVID-19 върху ситуацията с наркотиците в Европа
LIBE/9/03101
	Изложение на Алексис Гусдел, директор, Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)
4 юни 2020 г., 16.45–16.50 ч.
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване на ОКОНЧАТЕЛНИЯ ТЕКСТ (успоредно с дейности на комисията)
Гласуването ще се проведе от 16.50 ч. до 17.30 ч.
Всички членове на ЕП, участващи в гласуването — или намиращи се в заседателната зала на комисията, или чрез дистанционно участие — ще гласуват по електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване, съдържащи листи за гласуване.
7.	Положението в Шенгенското пространство вследствие на пандемията от COVID-19
LIBE/9/02901
	2020/2640(RSP)	

Докладчик:

Хуан Фернандо Лопес Агилар (S&D)

Водеща:

LIBE


 
	Приемане на предложението за резолюция
4 юни 2020 г., 16.50–18.15 ч.
8.	Доклад относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа
LIBE/9/02257
	2020/2011(INI)	

Докладчик:

Ромео Франц (Verts/ALE)
PR – PE650.654v03-00
Водеща:

LIBE*


Подпомагащи:

EMPL*
Томаш Здеховски (PPE)
PA – PE650.564v01-00

CULT
Петер Полак (PPE)
PA – PE648.518v01-00
AM – PE650.484v01-00
Позиции под формата на изменения:

FEMM
Ливия Ярока (PPE)

 
	Разглеждане на проекта на доклад
Размяна на мнения с Хелена Дали, член на Комисията, отговарящ за въпросите на равнопоставеността
Размяна на мнения с Майкъл О’Флеърти, изпълнителен директор, Агенция на ЕС за основните права (FRA)
Размяна на мнения с Даниел Щраус, представител на RomnnoKher, германска НПО
Представяне на оценката за прилагането на европейско равнище от Генералната дирекция за парламентарни изследвания
Краен срок за внасяне на измененията: 10 юни 2020 г., 12.00 ч.
4 юни 2020 г., 18.15–18.40 ч.
Евентуално
9.	Командировка на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) във Варшава, Полша, състояла се от 24 до 25 февруари 2020 г.
LIBE/9/03091
	Представяне на доклад за командировката
4 юни 2020 г., 18.40–18.45 ч.
10.	Обявяване на резултатите от гласуването на окончателния текст
LIBE/9/03036
11.	Разни въпроси
12.	Следващи заседания
	11 юни 2020 г., 14.00–16.00 ч.

