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Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE(2020)0910_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Четвъртък, 10 септември 2020 г., 8.30–10.30 ч. и 13.45–15.45 ч.
Брюксел
Зала: „Алтиеро Спинели“ (1G-3)
както и чрез видеоконферентна връзка (половин час преди всеки часови интервал ще се провежда 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.
10 септември 2020 г., 8.30–8.35 ч.
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (успоредно с дейности на комисията) – ИЗМЕНЕНИЯ
Гласуването ще се проведе от 8.35 ч. до 10.00 ч.
3.	Рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии
LIBE/9/02263
	2020/2012(INL)	

Докладчик по становище:

Асита Канко (ECR)
PA – PE652.296v01-00
AM – PE653.783v01-00
Водеща:

JURI*
Ибан Гарсия дел Бланко (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Приемане на измененията
10 септември 2020 г., 8.35–9.00 ч.
4.	Общи стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (преработен текст)
LIBE/9/00387
***I	2018/0329(COD)	COM(2018)0634 – C8-0407/2018

Докладчик:

Тинеке Стрик (Verts/ALE)
PR – PE648.370v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFET
Решение: без становище


DEVE



JURI (AR)


 
	Разглеждане на проекта на доклад
10 септември 2020 г., 9.00–9.15 ч.
5.	Укрепване на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите
LIBE/9/02253
	2020/2009(INI)	

Докладчик:

Магдалена Адамович (PPE)
PR – PE652.307v01-00
AM – PE654.073v01-00
Водеща:

LIBE*


Подпомагащи:

CULT*
Диана Риба и Хинер (Verts/ALE)
PA – PE648.611v01-00
AM – PE650.615v01-00
 
	Разглеждане на измененията
10 септември 2020 г., 9.15–10.30 ч.
6.	Актуално състояние на Механизма за сътрудничество и проверка
LIBE/9/04027
	Представяне от Вера Йоурова, заместник-председател, отговарящ за ценностите и прозрачността
10 септември 2020 г., 13.45–13.50 ч.
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (успоредно с дейности на комисията) – ОКОНЧАТЕЛНИ ТЕКСТОВЕ
Гласуването ще се проведе от 13.50 ч. до 15.00 ч.
7.	Рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии
LIBE/9/02263
	2020/2012(INL)	

Докладчик по становище:

Асита Канко (ECR)
PA – PE652.296v01-00
AM – PE653.783v01-00
Водеща:

JURI*
Ибан Гарсия дел Бланко (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
10 септември 2020 г., 13.50–15.20 ч.
Общо разискване
8.	Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно стратегията на ЕС за Съюза на сигурност
COM(2020)0605
Представяне от Маргаритис Схинас, заместник-председател, отговарящ за утвърждаването на европейския начин на живот
Представяне от Илва Йохансон, член на Комисията, отговарящ за вътрешните работи
9.	Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Стратегия на ЕС за по-ефективна борба със сексуалното насилие над деца
COM(2020)0607
Представяне от Илва Йохансон, член на Комисията, отговарящ за вътрешните работи
10.	Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Програма и План за действие на ЕС относно наркотиците за периода 2021—2025 г.
COM(2020)0606
Представяне от Илва Йохансон, член на Комисията, отговарящ за вътрешните работи
11.	Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: План за действие на ЕС относно трафика на огнестрелни оръжия за периода 2020—2025 г.
COM(2020)0608
Представяне от Илва Йохансон, член на Комисията, отговарящ за вътрешните работи
10 септември 2020 г., 13.50–15.20 ч.
Общо разискване
12.	Определяне на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на ETIAS и изменение на Регламент (EС) 2018/1240, Регламент (EО) № 767/2008, Регламент (ЕС) 2017/2226 и Регламент (ЕС) 2018/1861
LIBE/9/00412
***I	2019/0002(COD)	COM(2019)0004 – C8-0024/2019

Докладчик:

Йерун Ленарс (PPE)
PR – PE655.702v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFET
Решение: без становище


TRAN


 
	Разглеждане на проекта на доклад
13.	Определяне на условията за достъп до другите информационни системи на ЕС и изменение на Регламент (ЕС) 2018/1862 и Регламент (ЕС) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]
LIBE/9/00415
***I	2019/0001(COD)	COM(2019)0003 – C8-0025/2019

Докладчик:

Йерун Ленарс (PPE)
PR – PE643.218v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFET
Решение: без становище


TRAN


 
	Разглеждане на проекта на доклад
14.	Разни въпроси
15.	Следващи заседания
	21 септември 2020 г., 16.45–18.45 ч. (Брюксел)
22 септември 2020 г., 9.00–11.00 ч. (Брюксел)

