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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE(2020)0629_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 29 юни 2020 г., 13.45–15.45 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)

както и чрез видеоконферентна връзка (половин час преди заседанието ще се
проведе 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.

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (успоредно с дейности на
комисията)
Гласуването ще се проведе от 13.50 ч. до 14.50 ч.
Всички членове на ЕП, участващи в гласуването – намиращи се в заседателната
зала на комисията или участващи дистанционно – ще гласуват по електронната
поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване и листи за гласуване.

3. Препоръка за решение на Съвета за разрешаване на започването на
преговори за сключване на споразумение между Европейския съюз и Нова
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Зеландия относно обмена на лични данни между Агенцията на
Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането
(Европол) и новозеландските компетентни органи за борба с тежката
престъпност и тероризма
LIBE/9/02647

2020/2048(INI)

Докладчик:
Анализа Тардино (ID) PR – PE650.351v01-00

AM – PE652.503v01-00
Водеща:

LIBE

 Приемане на измененията

29 юни 2020 г., 13.45–15.45 ч.

4. Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата
държава и основните права
LIBE/9/03363
 Представяне от Дидие Рейндерс, член на Комисията, отговарящ за

правосъдието
 Представяне от председателството на Съвета (очаква се потвърждение)
 Представяне от Рик Даемс, председател на Парламентарната асамблея на

Съвета на Европа (ПАСЕ)
 Представяне от Филипо Донати, председател на Европейската мрежа на

съдебните съвети (ЕМСС)
 Представяне от Йонас Гримхеден, програмен мениджър за подкрепа на

системите за правата на човека, Агенция на ЕС за основните права (FRA)
 Представяне от Генералната дирекция за парламентарни изследвания на

предварителната оценка на европейската добавена стойност във връзка с
механизъм на ЕС за демокрацията, правовата държава и основните права

5. Разни въпроси

6. Следващи заседания
 2 юли 2020 г., 9.00–11.00 ч. (Брюксел)
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