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Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE(2020)1015_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Четвъртък, 15 октомври 2020 г., 16.45–18.45 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал“ (6Q2)
както и чрез видеоконферентна връзка (половин час преди заседанието ще се проведе тест за връзка)
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
15 октомври 2020 г., 16.45–16.50 ч.
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (успоредно с дейностите на комисията) – ИЗМЕНЕНИЯ
Гласуването ще се проведе от 16.50 ч. до 17.20 ч.
3.	Въздействието на изменението на климата върху уязвимото население в развиващите се страни
LIBE/9/02665
	2020/2042(INI)	

Докладчик по становище:

Саския Брикмон (Verts/ALE)
PA – PE653.786v01-00
AM – PE657.277v02-00
Водеща:

DEVE
Моника Силвана Гонсалес (S&D)
PR – PE650.537v01-00
 
	Приемане на измененията
15 октомври 2020 г., 16.50–17.20 ч.
4.	Въздействието на мерките във връзка с Covid-19 върху демокрацията, основните права и правовата държава
LIBE/9/04103
	2020/2790(RSP)	

Докладчик:

Хуан Фернандо Лопес Агилар (S&D)

Водеща:

LIBE


 
	Разглеждане на проекта на предложение за резолюция
15 октомври 2020 г., 17.20–18.00 ч.
5.	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
AM – PE658.738v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFET
Решение: без становище


DEVE



JURI (AR)


 
	Разглеждане на измененията
15 октомври 2020 г., 18.00–18.30 ч.
Общо разискване
6.	Определяне на условията за достъп до другите информационни системи на ЕС и изменение на Регламент (ЕС) 2018/1862 и Регламент (ЕС) 2018/xxx [ECRIS-TCN]
LIBE/9/00415
***I	2019/0001(COD)	COM(2019)0003 – C8-0025/2019

Докладчик:

Йерун Ленарс (PPE)
PR – PE643.218v01-00
AM – PE658.804v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFET
Решение: без становище


TRAN


 
	Разглеждане на измененията
7.	Определяне на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на ETIAS и за 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
AM – PE658.805v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFET
Решение: без становище


TRAN


 
	Разглеждане на измененията
15 октомври 2020 г., 18.30–18.40 ч.
8.	Прилагане на Директива 2000/78/ЕО на Съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите с оглед на Конвенцията за правата на хората с увреждания


LIBE/9/02977
	2020/2086(INI)	

Докладчик по становище:

Луция Дюриш Николсонова (ECR)
PA – PE658.775v01-00
Водеща:

EMPL
Катрин Лангензипен (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
 
	Разглеждане на проекта на становище
Краен срок за внасяне на измененията: 22 октомври 2020 г., 17.00 ч.
15 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.
9.	Въздействието на мерките във връзка с Covid-19 върху демокрацията, основните права и правовата държава
LIBE/9/04103
	2020/2790(RSP)	

Докладчик:

Хуан Фернандо Лопес Агилар (S&D)

Водеща:

LIBE


 
	Приемане на предложение за резолюция, внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор
10.	Въздействието на изменението на климата върху уязвимото население в развиващите се страни 
LIBE/9/02665
	2020/2042(INI)	

Докладчик по становище:

Саския Брикмон (Verts/ALE)
PA – PE653.786v01-00
AM – PE657.277v02-00
Водеща:

DEVE
Моника Силвана Гонсалес (S&D)
PR – PE650.537v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
11.	Разни въпроси
12.	Следващи заседания
	26 октомври 2020 г., 16.45–18.45 ч. (Брюксел)
27 октомври 2020 г., 13.45–15.45 ч. и 16.45–18.45 ч. (Брюксел)

