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Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

LIBE(2020)0702_1
OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Seja
v četrtek, 2. julija 2020, od 9.00 do 11.00
Bruselj
Sejna soba: József Antall (2Q2)
in prek videokonference (test povezljivosti bo potekal pol ure pred sejo)
1.	Sprejetje dnevnega reda
2.	Sporočila predsednika
ČASOVNA RAZPOREDITEV JE OKVIRNA IN SE LAHKO MED SEJO SPREMENI.
3.	Sprejetje zapisnikov s sej:
	12. maj 2020	PV – PE652.331v01-00

Začetek glasovanja na daljavo (vzporedno s sejo odbora)
Glasovanje bo potekalo od 9.05 do 10.05
Vsi poslanci, ki bodo glasovali bodisi v sejni sobi odbora bodisi na daljavo, bodo oddali natisnjeno glasovnico z glasovalnim seznamom, ki jo bodo poslali po elektronski pošti.
4.	Priporočilo za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in pristojnimi organi Nove Zelandije za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu
LIBE/9/02647
	2020/2048(INI)	

Poročevalka:

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

LIBE


	Sprejetje osnutka poročila
	Rok za vložitev predlogov sprememb: 27. maj 2020 ob 17.00

2. julij 2020 od 9.00 do 9.30
5.	Umetna inteligenca v kazenskem pravu in njena uporaba v policiji in pravosodnih organih na področju kazenskih zadev
LIBE/9/02284
	2020/2016(INI)	

Poročevalec:

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

LIBE


Mnenje:

EMPL
Sklep: brez mnenja


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

JURI
Angel Džambazki (Angel Dzhambazki) (ECR)
PA – PE652.371v01-00
	Obravnava osnutka poročila
	Rok za vložitev predlogov sprememb: 2. julij 2020 ob 12.00

2. julij 2020 od 9.30 do 10.15
6.	Poročilo o izvajanju direktive o vračanju
LIBE/9/02110
	2019/2208(INI)	

Poročevalka:

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

LIBE


	Predstavitev ocene izvajanja EPRS, ki jo je pripravila dr. Izabella Majcher
	Obravnava osnutka poročila
	Rok za vložitev predlogov sprememb: 9. julij 2020 ob 12.00

2. julij 2020 od 10.15 do 11.00
7.	Odbor LIBE – Dejavnosti skupine za spremljanje demokracije, pravne države in temeljnih pravic
LIBE/9/02808
	Poročilo za odbor, ki ga je pripravila predsednica skupine za spremljanje demokracije, pravne države in temeljnih pravic Sophie In't Veld
	Predstavitev osnutka delovnega dokumenta o vplivu COVID_19, ki ga je pripravila skupina za spremljanje demokracije, pravne države in temeljnih pravic 

8.	Razglasitev izidov glasovanja o končnem besedilu
9.	Razno
10.	Naslednja seja
	6. julij 2020, od 16.45 do 18.45 (Bruselj)

7. julij 2020, od 12.00 do 13.00 (Bruselj)

