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Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE(2020)0921_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 21 септември 2020 г., 16.45–18.45 ч.
Вторник, 22 септември 2020 г., 9.00–11.00 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал“
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.
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	4 юни 2020 г.	PV – PE652.653v01-00

15 юни 2020 г.	PV – PE653.823v01-00
21 септември 2020 г., 16.45–16.50 ч.
4.	Изменение на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на процедурата за отмяна на бюджетни кредити
LIBE/9/03495
***I	2020/0140(COD)	COM(2020)0309 – C9-0202/2020

Докладчик:

Йоахим Станислав Бруджински (ECR)
PR – PE655.715v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

BUDG
Решение: без становище

 
	Одобряване на прилагането на опростената процедура без изменения (член 52, параграф 1)

21 септември 2020 г., 16.50–16.55 ч.
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (успоредно с дейности на комисията) – ИЗМЕНЕНИЯ
Гласуването ще се проведе от 16.50 ч. до 18.00 ч.
5.	Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права
LIBE/9/02930
	2020/2072(INL)	

Докладчик:

Михал Шимечка (Renew)
PR – PE653.810v01-00
AM – PE655.630v01-00
Водеща:

LIBE*


Подпомагащи:

JURI*
Тимо Вьолкен (S&D)
AD – PE652.513v02-00
AM – PE655.686v01-00

AFCO
Влоджимеж Чимошевич (S&D)
AD – PE654.024v03-00
AM – PE655.681v01-00
 
	Приемане на измененията

6.	Законодателният акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във връзка с основните права
LIBE/9/02303
	2020/2022(INI)	

Докладчик:

Крис Петерс (PPE)
PR – PE650.509v01-00
AM – PE653.762v02-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

IMCO
Адам Белан (ECR)
AD – PE648.599v02-00
AM – PE650.628v01-00

CULT
Петра Камереверт (S&D)
AD – PE648.588v02-00
AM – PE650.541v01-00
 
	Приемане на измененията

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 измененията

8.	Нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие
LIBE/9/02667
	2020/2041(INI)	

Докладчик по становище:

Надин Морано (PPE)
PA – PE654.056v01-00
AM – PE655.708v01-00
Водеща:

DEVE*
Хрисула Захаропулу (Renew)
PR – PE654.007v01-00
AM – PE654.008v01-00
 
	Приемане на измененията

21 септември 2020 г., 16.55–17.45 ч.
Общо разискване
9.	Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прегледа на Директива (ЕС) 2016/681 относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления
COM(2020)0305
10.	Презентация на актуалната ситуация във връзка с международните споразумения за резервационните данни на пътниците
LIBE/9/04109
	Представяне от Оливие Ониди, заместник генерален директор, ГД „Миграция и вътрешни работи“, Европейска комисия

21 септември 2020 г., 17.45–18.45 ч.
11.	Прилагане на европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки
LIBE/9/02108
	2019/2207(INI)	

Докладчик:

Хавиер Сарсалехос (PPE)
PR – PE655.688v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFCO
Паулу Ранжел (PPE)
PA – PE648.270v01-00
 
	Представяне на доклад за изпълнението от Дидие Рейндерс, член на Комисисята, отговарящ за правосъдието
	Разглеждане на проекта на доклад
	Краен срок за внасяне на измененията: 5 октомври 2020 г., 12.00 ч.

22 септември 2020 г., 9.00–9.45 ч.
При закрити врати
12.	Състоянието на работата по решение относно адекватното ниво на защита за Южна Корея и Обединеното кралство за прехвърляне на лични данни от Европейския съюз
LIBE/9/04136
	Изложение на Комисията

22 септември 2020 г., 9.45–9.50 ч.
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (успоредно с дейности на комисията) – ОКОНЧАТЕЛНИ ТЕКСТОВЕ
Гласуването ще се проведе от 9.50 ч. до 10.30 ч.
13.	Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права
LIBE/9/02930
	2020/2072(INL)	

Докладчик:

Михал Шимечка (Renew)
PR – PE653.810v01-00
AM – PE655.630v01-00
Водеща:

LIBE*


Подпомагащи:

JURI*
Тимо Вьолкен (S&D)
AD – PE652.513v02-00
AM – PE655.686v01-00

AFCO
Влоджимеж Чимошевич (S&D)
AD – PE654.024v03-00
AM – PE655.681v01-00
 
	Приемане на проекта на доклад

14.	Законодателният акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във връзка с основните права
LIBE/9/02303
	2020/2022(INI)	

Докладчик:

Крис Петерс (PPE)
PR – PE650.509v01-00
AM – PE653.762v02-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

IMCO
Адам Белан (ECR)
AD – PE648.599v02-00
AM – PE650.628v01-00

CULT
Петра Камереверт (S&D)
AD – PE648.588v02-00
AM – PE650.541v01-00
 
	Приемане на проекта на доклад

15.	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

16.	Нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие
LIBE/9/02667
	2020/2041(INI)	

Докладчик по становище:

Надин Морано (PPE)
PA – PE654.056v01-00
AM – PE655.708v01-00
Водеща:

DEVE*
Хрисула Захаропулу (Renew)
PR – PE654.007v01-00
AM – PE654.008v01-00
 
	Приемане на проекта на становище

17.	Въздействието на мерките във връзка с Covid-19 върху демокрацията, основните права и правовата държава
LIBE/9/04103
	2020/2790(RSP)	

Водеща:

LIBE


 
	Приемане на въпрос с искане за устен отговор

22 септември 2020 г., 9.50–11.00 ч.
18.	Диалог относно сигурността при обмена на полицейска информация и по-специално развитието в бъдеще във връзка с „Прюм“ и Директивата на Съвета за API – експертна среща
LIBE/9/04129
	Представяне на проучване на Тематичния отдел от д-р Ниови Вавула, Лондонски университет „Куин Мери“
	Представяне от Филип Ван Лангендонк, заместник-началник на единно звено за оперативен контакт Интерпол - Европол - звено за контакт - Шенген, Белгийска федерална полиция
	Представяне от д-р Рафаела Граня, Научноизследователски център по комуникация и общество, Университет на Миньо, Португалия
	Представяне от Клое Бертелеми, политически съветник, Европейски цифрови права
	Представяне от Матиас Монрой, висококвалифициран работник, активист

19.	Разни въпроси
20.	Следващи заседания
	24 септември 2020 г., 9.00–11.00 ч. (Брюксел)


