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Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

LIBE(2020)0921_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 21 septembrie 2020, 16.45 - 18.45
Marți, 22 septembrie 2020, 9.00 - 11.00
Bruxelles
Sala: József Antall (2Q2)
și prin videoconferință (o testare a conexiunii va avea loc cu o jumătate de oră înaintea reuniunii)
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
VĂ ATRAGEM ATENȚIA CĂ TOATE INTERVALELE ORARE SUNT DOAR ORIENTATIVE ȘI POT SUFERI MODIFICĂRI PE PARCURSUL REUNIUNII.
3.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	4 iunie 2020	PV – PE652.653v01-00

15 iunie 2020	PV – PE653.823v01-00
21 septembrie 2020, 16.45 - 16.50
4.	Modificarea Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește procedura de dezangajare
	LIBE/9/03495
	***I	2020/0140(COD)	COM(2020)0309 – C9-0202/2020
Raportor:

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE655.715v01-00
Comisie competentă:

LIBE


Avize:

BUDG
Decizie: fără aviz

	Aprobarea aplicării procedurii simplificate fără amendamente [articolul 52 alineatul (1)]

21 septembrie 2020, 16.50 - 16.55
Deschiderea procedurii de votare de la distanță (în paralel cu lucrările comisiei) - AMENDAMENTE
Votarea va fi deschisă între orele 16.50 și 18.00.
5.	Instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale
	LIBE/9/02930
		2020/2072(INL)	
Raportor:

Michal Šimečka (Renew)
PR – PE653.810v01-00
AM – PE655.630v01-00
Comisie competentă:

LIBE*


Avize:

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

AFCO
Włodzimierz Cimoszewicz (S&D)
AD – PE654.024v03-00
AM – PE655.681v01-00
	Adoptarea amendamentelor

6.	Actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile fundamentale
	LIBE/9/02303
		2020/2022(INI)	
Raportor:

Kris Peeters (PPE)
PR – PE650.509v01-00
AM – PE653.762v02-00
Comisie competentă:

LIBE


Avize:

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

CULT
Petra Kammerevert (S&D)
AD – PE648.588v02-00
AM – PE650.541v01-00
	Adoptarea amendamentelor

7.	Cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe
	LIBE/9/02263
		2020/2012(INL)	
Raportoare pentru aviz:

Assita Kanko (ECR)
PA – PE652.296v01-00
AM – PE653.783v01-00
Comisie competentă:

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
	Adoptarea amendamentelor

8.	O nouă strategie UE-Africa - un parteneriat pentru o dezvoltare sustenabilă și favorabilă incluziunii
	LIBE/9/02667
		2020/2041(INI)	
Raportoare pentru aviz:

Nadine Morano (PPE)
PA – PE654.056v01-00
AM – PE655.708v01-00
Comisie competentă:

DEVE*
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
PR – PE654.007v01-00
AM – PE654.008v01-00
	Adoptarea amendamentelor

21 septembrie 2020, 16.55 - 17.45
Discuție în comun
9.	Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu referitor la revizuirea Directivei (UE) 2016/681 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave
	COM(2020)0305
10.	Prezentarea situației actuale referitoare la acordurile internaționale privind registrul cu numele pasagerilor (PNR)
	LIBE/9/04109
	Prezentare de Olivier Onidi, director general adjunct, DG HOME, Comisia Europeană

21 septembrie 2020, 17.45 - 18.45
11.	Punerea în aplicare a mandatului european de arestare și a procedurilor de predare între statele membre
	LIBE/9/02108
		2019/2207(INI)	
Raportor:

Javier Zarzalejos (PPE)
PR – PE655.688v01-00
Comisie competentă:

LIBE


Avize:

AFCO
Paulo Rangel (PPE)
PA – PE648.270v01-00
	Prezentarea raportului de punere în aplicare de către Didier Reynders, comisarul pentru justiție

Examinarea proiectului de raport
Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2020, 12.00
22 septembrie 2020, 9.00 - 9.45
Cu ușile închise
12.	Situația actuală a lucrărilor referitoare la decizia privind caracterul adecvat al nivelului de protecție în cazul Coreei de Sud și al Regatului Unit pentru transferurile de date cu caracter personal din Uniunea Europeană
	LIBE/9/04136
	Expunerea Comisiei

22 septembrie 2020, 9.45 - 9.50
Deschiderea procedurii de votare de la distanță (în paralel cu lucrările comisiei) - TEXTE FINALE
Votarea va fi deschisă între orele 9.50 și 10.30.
13.	Instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale
	LIBE/9/02930
		2020/2072(INL)	
Raportor:

Michal Šimečka (Renew)
PR – PE653.810v01-00
AM – PE655.630v01-00
Comisie competentă:

LIBE*


Avize:

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

AFCO
Włodzimierz Cimoszewicz (S&D)
AD – PE654.024v03-00
AM – PE655.681v01-00
	Adoptarea proiectului de raport

14.	Actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile fundamentale
	LIBE/9/02303
		2020/2022(INI)	
Raportor:

Kris Peeters (PPE)
PR – PE650.509v01-00
AM – PE653.762v02-00
Comisie competentă:

LIBE


Avize:

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

CULT
Petra Kammerevert (S&D)
AD – PE648.588v02-00
AM – PE650.541v01-00
	Adoptarea proiectului de raport

15.	Cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe
	LIBE/9/02263
		2020/2012(INL)	
Raportoare pentru aviz:

Assita Kanko (ECR)
PA – PE652.296v01-00
AM – PE653.783v01-00
Comisie competentă:

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

16.	O nouă strategie UE-Africa - un parteneriat pentru o dezvoltare sustenabilă și favorabilă incluziunii
	LIBE/9/02667
		2020/2041(INI)	
Raportoare pentru aviz:

Nadine Morano (PPE)
PA – PE654.056v01-00
AM – PE655.708v01-00
Comisie competentă:

DEVE*
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
PR – PE654.007v01-00
AM – PE654.008v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

17.	Impactul măsurilor referitoare la Covid-19 asupra democrației, a drepturilor fundamentale și a statului de drept
	LIBE/9/04103
		2020/2790(RSP)	
Comisie competentă:

LIBE


	Adoptarea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral

22 septembrie 2020, 9.50 - 11.00
18.	Dialog de securitate privind schimbul de informații polițienești și mai ales evoluțiile viitoare referitoare la Prüm și la Directiva Consiliului privind API - reuniune a experților
	LIBE/9/04129
	Prezentarea unui studiu al departamentului tematic de către dr Niovi Vavoula, Universitatea Queen Mary din Londra

Prezentare susținută de Filip Van Langendonck, șef adjunct al Punctului unic de contact operativ al Interpol - Europol - LO - Schengen (CGI - SPOC), Poliția Federală Belgiană
Prezentare susținută de dr Rafaela Granja, Centrul de studii de comunicare și de societate (CECS), Universitatea din Minho, Portugalia
Prezentare susținută de Chloé Berthélémy, consilieră politică, European Digital Rights
Prezentare susținută de Matthias Monroy, lucrător în domeniul cunoștințelor, activist
19.	Chestiuni diverse
20.	Reuniuni următoare
	24 septembrie 2020, 9.00 - 11.00 (Bruxelles)


