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Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

LIBE(2020)0702_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020, από 9.00 έως 11.00
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (2Q2)
και μέσω τηλεδιάσκεψης (θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική σύνδεση μισή ώρα πριν από τη συνεδρίαση)
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΌΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΟΝΟΘΥΡΙΔΕΣ ΕΊΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	12 Μαΐου 2020	PV – PE652.331v01-00
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής)
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 9.05 έως τις 10.05
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 εντύπων δήλωσης ψήφου.
4.	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
AM – PE652.503v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 27 Μαΐου 2020, ώρα 17.00
2 Ιουλίου 2020, από 9.00 έως 9.30
5.	Η τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και η χρήση της από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις
LIBE/9/02284
	2020/2016(INI)	

Εισηγητής:

Tudor Ciuhodaru (S&D)
PR – PE652.625v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

EMPL
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


IMCO
Marcel Kolaja (Verts/ALE)
PA – PE648.565v01-00
AM – PE653.820v01-00

JURI
Angel Dzhambazki (ECR)
PA – PE652.371v01-00
 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 2 Ιουλίου 2020, ώρα 12.00
2 Ιουλίου 2020, από 9.30 έως 10.15
6.	Έκθεση εφαρμογής της οδηγίας για την επιστροφή
LIBE/9/02110
	2019/2208(INI)	

Εισηγήτρια:

Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE653.716v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Παρουσίαση της αξιολόγησης εφαρμογής της ΥΕΕΚ από την δρα Izabella Majcher
Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 9 Ιουλίου 2020, ώρα 12.00
2 Ιουλίου 2020, από 10.15 έως 11.00
7.	Δραστηριότητες της Ομάδας της επιτροπής LIBE για την Παρακολούθηση της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
LIBE/9/02808
	Ενημέρωση της επιτροπής από την Sophie In’t Veld, πρόεδρο της Ομάδας για την Παρακολούθηση της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
Παρουσίαση του σχεδίου εγγράφου εργασίας σχετικά με τον αντίκτυπο της COVID-19, που εκπονήθηκε από την Ομάδα για την Παρακολούθηση της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
8.	Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί του τελικού εγγράφου.
9.	Διάφορα
10.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	6 Ιουλίου 2020, από 16.45 έως 18.45 (Βρυξέλλες)
7 Ιουλίου 2020, από 12.00 έως 13.00 (Βρυξέλλες)

