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Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

LIBE(2020)0604_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Joi, 4 iunie 2020, 9.00 - 11.00 și 16.45 - 18.45
Bruxelles
Sala: József Antall (2Q2)
și prin videoconferință (o testare a conexiunii va avea loc cu o oră înaintea fiecărui interval)
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
VĂ ATRAGEM ATENȚIA CĂ TOATE INTERVALELE ORARE SUNT DOAR ORIENTATIVE ȘI POT SUFERI MODIFICĂRI PE PARCURSUL REUNIUNII.
3.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	27 aprilie 2020	PV – PE652.269v01-00

Deschiderea procedurii de votare de la distanță a AMENDAMENTELOR (în paralel cu lucrările comisiei)
Votarea va fi deschisă între orele 9.05 și 10.05.
Toți membrii care participă la vot – fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță – vor vota prin e-mail utilizând listele de vot cu buletine de vot imprimate.
4.	Situația zonei Schengen în urma epidemiei de Covid-19
LIBE/9/02901
	2020/2640(RSP)	
Raportor:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Comisie competentă:

LIBE


	Adoptarea amendamentelor

4 iunie 2020, 9.00 - 9.30
5.	Cadrul aspectelor etice legate de inteligența artificială, robotică și tehnologiile conexe
	LIBE/9/02263
		2020/2012(INL)	
Raportoare pentru aviz:

Assita Kanko (ECR)
PA – PE652.296v01-00
Comisie competentă:

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
	Examinarea proiectului de aviz

4 iunie 2020, 9.30 - 11.00
6.	Impactul pandemiei de Covid-19 asupra situației drogurilor în Europa
	LIBE/9/03101
	Prezentare susținută de Alexis Goosdeel, director, Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)

4 iunie 2020, 16.45 - 16.50
Deschiderea procedurii de votare de la distanță a TEXTULUI FINAL (în paralel cu lucrările comisiei)
Votarea va fi deschisă între orele 16.50 și 17.30.
Toți membrii care participă la vot – fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță – vor vota prin e-mail utilizând listele de vot cu buletine de vot imprimate.
7.	Situația zonei Schengen în urma epidemiei de Covid-19
	LIBE/9/02901
		2020/2640(RSP)	
Raportor:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Comisie competentă:

LIBE


	Adoptarea propunerii de rezoluție

4 iunie 2020, 16.50 - 18.15
8.	Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de persoanele de etnie romă în Europa
	LIBE/9/02257
		2020/2011(INI)	
Raportor:

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

LIBE*


Avize:

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

CULT
Peter Pollák (PPE)
PA – PE648.518v01-00
AM – PE650.484v01-00
Poziții sub formă de amendamente:

FEMM
Lívia Járóka (PPE)

	Examinarea proiectului de raport

Schimb de opinii cu Helena Dalli, comisară pentru egalitate
Schimb de opinii cu Michael O'Flaherty, director executiv, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
Schimb de opinii cu Daniel Strauß, reprezentant al RomnoKher, ONG din Germania
Prezentarea evaluării punerii în aplicare la nivel european de către EPRS
	Termen de depunere a amendamentelor: 10 iunie 2020, 12.00
4 iunie 2020, 18.15 - 18.40
Eventual
9.	Misiunea LIBE la Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), de la Varșovia, Polonia, 24-25 februarie 2020
	LIBE/9/03091
	Prezentarea raportului de misiune

4 iunie 2020, 18.40 - 18.45
10.	Anunțarea rezultatelor votului privind textul final
	LIBE/9/03036
11.	Chestiuni diverse
12.	Reuniuni următoare
	11 iunie 2020, 14.00 - 16.00


