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Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE(2020)1001_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Четвъртък, 1 октомври 2020 г., 16.45–18.45 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2)
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.
1 октомври 2020 г., 16.45–16.50 ч.
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (успоредно с дейности на комисията) – ИЗМЕНЕНИЯ
Гласуването ще се проведе от 16.50 ч. до 17.20 ч.
3.	Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели
LIBE/9/03440
	2020/1998(BUD)	

Докладчик по становище:

Карло Реслер (PPE)
PA – PE654.091v01-00
AM – PE655.893v01-00
AB – PE657.488v01-00
Водеща:

BUDG
Пиер Ларутюру (S&D)
Оливие Шастел (Renew)
DT – PE657.417v01-00
 
	Приемане на измененията
1 октомври 2020 г., 16.50–17.45 ч.
4.	Размяна на мнения относно необходимостта в следващата многогодишна финансова рамка да е налична клауза с условия относно демокрацията, принципите на правовата държава и основните права
LIBE/9/04204
	Представяне от Дидие Рейндерс, член на Комисията, отговарящ за правосъдието
(очаква се потвърждение относно останалите оратори)
1 октомври 2020 г., 17.45–18.35 ч.
5.	Годишен доклад на Европейската комисия относно принципите на правовата държава
LIBE/9/04214
	Представяне от Дидие Рейндерс, член на Комисията, отговарящ за правосъдието
1 октомври 2020 г., 18.35–18.40 ч.
6.	Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн
LIBE/9/01287
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Докладчик:

Патрик Яки (ECR)

Водеща:

LIBE


 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)
1 октомври 2020 г., 18.40–18.45 ч.
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (успоредно с дейности на комисията) – ОКОНЧАТЕЛНИ ТЕКСТОВЕ
Гласуването ще се проведе от 18.45 ч. до 19.15 ч.
7.	Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели
LIBE/9/03440
	2020/1998(BUD)	

Докладчик по становище:

Карло Реслер (PPE)
PA – PE654.091v01-00
AM – PE655.893v01-00
AB – PE657.488v01-00
Водеща:

BUDG
Пиер Ларутюру (S&D)
Оливие Шастел (Renew)
DT – PE657.417v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
8.	Принципите на правовата държава и основните права в България
LIBE/9/04209
	2020/2793(RSP)	

Докладчик:

Хуан Фернандо Лопес Агилар (S&D)

Водеща:

LIBE


 
	Приемане на предложението за резолюция
9.	Разни въпроси
10.	Следващи заседания
	15 октомври 2020 г., 16.45–18.45 ч. (Брюксел)

