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Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

LIBE(2020)0702_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. liepos 2 d., ketvirtadienis, 9.00–11.00 val.
Briuselis
Salė: József Antall (2Q2)
Taip pat per vaizdo konferenciją (prisijungimo testas vyks likus pusei valandos iki posėdžio)
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininko pranešimai
PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ Į TAI, KAD NURODYTAS LAIKAS YRA TIK ORIENTACINIO POBŪDŽIO IR POSĖDŽIO METU GALI BŪTI KEIČIAMAS.
3.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2020 m. gegužės 12 d.	PV – PE652.331v01-00

Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia (vykstant komiteto procedūrai)
Balsavimas vyks nuo 9.05 val. iki 10.05 val.
Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos e. paštu, naudodamiesi spausdintiniais balsavimo biuleteniais (balsavimo sąrašais).
4.	Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Naujosios Zelandijos kompetentingų kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu institucijų keitimosi asmens duomenimis
LIBE/9/02647
	2020/2048(INI)	

Pranešėja:

Annalisa Tardino (ID)
PR – PE650.351v01-00
AM – PE652.503v01-00
Atsakingas komitetas:

LIBE


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. gegužės 27 d. 17.00 val.
2020 m. liepos 2 d. 9.00–9.30 val.
5.	Dirbtinis intelektas baudžiamojoje teisėje ir jo naudojimas policijoje ir teisminėse institucijose baudžiamosiose bylose
LIBE/9/02284
	2020/2016(INI)	

Pranešėjas:

Tudor Ciuhodaru (S&D)
PR – PE652.625v01-00
Atsakingas komitetas:

LIBE


Nuomonę teikiantys komitetai:

EMPL
Sprendimas: nuomonės neteikti


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

JURI
Angel Dzhambazki (ECR)
PA – PE652.371v01-00
 
	Pranešimo projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. liepos 2 d. 12.00 val.
2020 m. liepos 2 d. 9.30–10.15 val.
6.	Grąžinimo direktyvos įgyvendinimo pranešimas
LIBE/9/02110
	2019/2208(INI)	

Pranešėja:

Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE653.716v01-00
Atsakingas komitetas:

LIBE


 
	Europos Parlamento tyrimų tarnybos (EPRS) įgyvendinimo vertinimą pristato dr. Izabella Majcher

Pranešimo projekto svarstymas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. liepos 9 d. 12.00 val.
2020 m. liepos 2 d. 10.15–11.00 val.
7.	LIBE komiteto demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių stebėsenos grupės veikla
LIBE/9/02808
	Demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių stebėsenos grupės pirmininkės Sophie In’t Veld ataskaita komitetui

Demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių stebėsenos grupės parengto darbo dokumento dėl COVID-19 poveikio projekto pristatymas
8.	Balsavimo dėl galutinio teksto rezultatų paskelbimas
9.	Kiti klausimai
10.	Kiti posėdžiai
	2020 m. liepos 6 d. 16.45–18.45 val. (Briuselis)

2020 m. liepos 7 d. 12.00–13.00 val. (Briuselis)

