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Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

LIBE(2020)1015_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020, από 16.45 έως 18.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (6Q2)
και μέσω τηλεδιάσκεψης (θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική σύνδεση μισή ώρα πριν από τη συνεδρίαση)
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
15 Οκτωβρίου 2020, από 16.45 έως 16.50
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής) — ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από 16.50 έως 17.20
3.	Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες σε αναπτυσσόμενες χώρες
LIBE/9/02665
	2020/2042(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Saskia Bricmont (Verts/ALE)
PA – PE653.786v01-00
AM – PE657.277v02-00
Επί της ουσίας:

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
15 Οκτωβρίου 2020, από 16.50 έως 17.20
4.	Ο αντίκτυπος των μέτρων κατά της Covid-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου
LIBE/9/04103
	2020/2790(RSP)	

Εισηγητής:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Εξέταση σχεδίου πρότασης ψηφίσματος
15 Οκτωβρίου 2020, από 17.20 έως 18.00
5.	Κοινοί κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (αναδιατύπωση)
LIBE/9/00387
***I	2018/0329(COD)	COM(2018)0634 – C8-0407/2018

Εισηγήτρια:

Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE648.370v01-00
AM – PE658.738v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

AFET
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


DEVE



JURI (AR)


 
	Εξέταση των τροπολογιών
15 Οκτωβρίου 2020, από 18.00 έως 18.30
Κοινή συζήτηση
6.	Καθορισμός των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [ECRIS-TCN]
LIBE/9/00415
***I	2019/0001(COD)	COM(2019)0003 – C8-0025/2019

Εισηγητής:

Jeroen Lenaers (PPE)
PR – PE643.218v01-00
AM – PE658.804v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

AFET
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


TRAN


 
	Εξέταση των τροπολογιών
7.	Καθορισμός των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του ETIAS και τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1861
LIBE/9/00412
***I	2019/0002(COD)	COM(2019)0004 – C8-0024/2019

Εισηγητής:

Jeroen Lenaers (PPE)
PR – PE655.702v01-00
AM – PE658.805v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

AFET
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


TRAN


 
	Εξέταση των τροπολογιών
15 Οκτωβρίου 2020, από 18.30 έως 18.40
8.	Εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία υπό το φως της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες


LIBE/9/02977
	2020/2086(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
PA – PE658.775v01-00
Επί της ουσίας:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 22 Οκτωβρίου 2020, ώρα 17.00
15 Οκτωβρίου 2020, από 18.40 έως 18.45
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής) — ΤΕΛΙΚΆ ΚΕΊΜΕΝΑ
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από 18.45 έως 19.15
9.	Ο αντίκτυπος των μέτρων κατά της Covid-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου
LIBE/9/04103
	2020/2790(RSP)	

Εισηγητής:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Έγκριση της πρότασης ψηφίσματος σε συνέχεια ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης
10.	Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες σε αναπτυσσόμενες χώρες
LIBE/9/02665
	2020/2042(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Saskia Bricmont (Verts/ALE)
PA – PE653.786v01-00
AM – PE657.277v02-00
Επί της ουσίας:

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
11.	Διάφορα
12.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	26 Οκτωβρίου 2020, από 16.45 έως 18.45 (Βρυξέλλες)
27 Οκτωβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45 και από 16.45 έως 18.45 (Βρυξέλλες)

