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Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

LIBE(2020)0604_1
PRIJEDLOG DNEVNOG REDA
Sjednica
četvrtak 4. lipnja 2020., 9:00 – 11:00 i 16:45 – 18:45
Bruxelles
Dvorana: József Antall (2Q2)
i putem videokonferencije (provjera veze bit će sat vremena prije svakog termina)
1.	Usvajanje dnevnog reda
2.	Priopćenja predsjedatelja
NAPOMINJEMO DA SU SVI TERMINI SAMO OKVIRNI I PODLOŽNI PROMJENAMA TIJEKOM SJEDNICE.
3.	Odobrenje zapisnika sa sjednica od:
	27. travnja 2020.	PV – PE652.269v01-00

Otvarenje glasovanja na daljinu o AMANDMANIMA (paralelno s odborskim postupcima)
Glasovat će se od 9:05 do 10:05
Svi zastupnici koji sudjeluju u glasovanju, bilo u dvorani za sjednice bilo na daljinu, glasovat će putem e-pošte koristeći ispisani glasački listić - glasački popis.
4.	Stanje schengenskog područja nakon izbijanja bolesti COVID-19
LIBE/9/02901
	2020/2640(RSP)	

Izvjestitelj:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Nadležni odbor:

LIBE


 
	Usvajanje amandmana

4. lipnja 2020., 9:00 – 9:30
5.	Okvir etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija
LIBE/9/02263
	2020/2012(INL)	

Izvjestiteljica za mišljenje:

Assita Kanko (ECR)
PA – PE652.296v01-00
Nadležni odbor:

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
 
	Razmatranje nacrta mišljenja

4. lipnja 2020., 9:30 – 11:00
6.	Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na stanje povezano s drogama u Europi
LIBE/9/03101
	Izlaganje Alexisa Goosdeela, direktora Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

4. lipnja 2020., 16:45 – 16:50
Otvarenje glasovanja na daljinu o KONAČNOM TEKSTU (paralelno s odborskim postupcima)
Glasovat će se od 16:50 do 17:30
Svi zastupnici koji sudjeluju u glasovanju, bilo u dvorani za sjednice bilo na daljinu, glasovat će putem e-pošte koristeći ispisani glasački listić - glasački popis.
7.	Stanje schengenskog područja nakon izbijanja bolesti COVID-19
LIBE/9/02901
	2020/2640(RSP)	

Izvjestitelj:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Nadležni odbor:

LIBE


 
	Usvajanje prijedloga rezolucije

4. lipnja 2020., 16:50 – 18:15
8.	Izvješće o provedbi nacionalnih strategija integracije Roma: borba protiv negativnih stavova prema osobama romskog podrijetla u Europi
LIBE/9/02257
	2020/2011(INI)	

Izvjestitelj:

Romeo Franz (Verts/ALE)
PR – PE650.654v03-00
Nadležni odbor:

LIBE*


Mišljenja:

EMPL*
Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE650.564v01-00

CULT
Peter Pollák (PPE)
PA – PE648.518v01-00
AM – PE650.484v01-00
Stajalište u obliku amandmana:

FEMM
Lívia Járóka (PPE)

 
	Razmatranje nacrta izvješća

Razmjena gledišta s Helenom Dalli, povjerenicom za ravnopravnost
Razmjena gledišta s Michaelom O'Flahertyjem, izvršnim direktorom Agencije EU-a za temeljna prava
Razmjena gledišta s Danielom Straußom, predstavnikom njemačke nevladine organizacije RomnoKher
Izlaganje EPRS-a o procjeni provedbe na razini EU-a
	Rok za podnošenje amandmana: 10. lipnja 2020., 12:00
4. lipnja 2020., 18:15 – 18:40
Po mogućnosti
9.	Službeni posjet odbora LIBE Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex), Varšava, Poljska, 24. i 25. veljače 2020.
LIBE/9/03091
	Predstavljanje izvješća o službenom putovanju

4. lipnja 2020., 18:40 – 18:45
10.	Priopćenje rezultata glasovanja o konačnom tekstu
LIBE/9/03036
11.	Razno
12.	Sljedeće sjednice
	11. lipnja 2020., 14:00 – 16:00


