OJ\1215290PT.rtf	PE658.890v01-00
PT	Unida na diversidade	PT
PE658.890v01-00	 /1 	OJ\1215290PT.rtf
PT
OJ\1215290PT.rtf	 /1 	PE658.890v01-00
	PT

Parlamento Europeu
2019-2024
file_0.png




Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

LIBE(2020)1015_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quinta-feira, 15 de outubro de 2020, 16.45–18.45
Bruxelas
Sala: József Antall (6Q2)
E por videoconferência (a ligação será testada meia hora antes da reunião)
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
15 de outubro de 2020, 16.45–16.50
Abertura do período de votação à distância (em paralelo com as deliberações da comissão) - ALTERAÇÕES
O período de votação decorrerá das 16.50 às 17.20
3.	Impacto das alterações climáticas nas populações vulneráveis em países em desenvolvimento
LIBE/9/02665
	2020/2042(INI)	

Relatora de parecer:

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

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
 
	Aprovação das alterações
15 de outubro de 2020, 16.50–17.20
4.	Impacto das medidas de resposta à COVID-19 na democracia, nos direitos fundamentais e no Estado de direito
LIBE/9/04103
	2020/2790(RSP)	

Relator:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fundo:

LIBE


 
	Apreciação de um projeto de proposta de resolução
15 de outubro de 2020, 17.20–18.00
5.	Normas e procedimentos comuns nos Estados-Membros para o regresso de nacionais de países terceiros em situação irregular (reformulação)
LIBE/9/00387
***I	2018/0329(COD)	COM(2018)0634 – C8-0407/2018

Relatora:

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

LIBE


Pareceres:

AFET
Decisão: não emitir parecer


DEVE



JURI (AR)


 
	Apreciação das alterações
15 de outubro de 2020, 18.00–18.30
Debate conjunto
6.	Estabelecimento das condições de acesso a outros sistemas de informação da UE e que altera o Regulamento (UE) 2018/1862 e o Regulamento (UE) 2018/xxx [ECRIS-TCN]
LIBE/9/00415
***I	2019/0001(COD)	COM(2019)0003 – C8-0025/2019

Relator:

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

LIBE


Pareceres:

AFET
Decisão: não emitir parecer


TRAN


 
	Apreciação das alterações
7.	Estabelecimento das condições de acesso a outros sistemas de informação da UE para efeitos do ETIAS e que altera o Regulamento (UE) 2018/1240, o Regulamento (CE) n.º 767/2008, o Regulamento (UE) 2017/2226 e o Regulamento (UE) 2018/1861
LIBE/9/00412
***I	2019/0002(COD)	COM(2019)0004 – C8-0024/2019

Relator:

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

LIBE


Pareceres:

AFET
Decisão: não emitir parecer


TRAN


 
	Apreciação das alterações
15 de outubro de 2020, 18.30–18.40
8.	Execução da Diretiva 2000/78/CE do Conselho que estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional à luz da CNUDPD


LIBE/9/02977
	2020/2086(INI)	

Relatora de parecer:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
PA – PE658.775v01-00
Fundo:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 22 de outubro de 2020, 17.00
15 de outubro de 2020, 18.40–18.45
Abertura do período de votação à distância (em paralelo com as deliberações da comissão) - TEXTOS FINAIS
O período de votação decorrerá das 18.45 às 19.15
9.	Impacto das medidas de resposta à COVID-19 na democracia, nos direitos fundamentais e no Estado de direito
LIBE/9/04103
	2020/2790(RSP)	

Relator:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fundo:

LIBE


 
	Aprovação de uma proposta de resolução apresentada na sequência de uma pergunta com pedido de resposta oral
10.	Impacto das alterações climáticas nas populações vulneráveis em países em desenvolvimento
LIBE/9/02665
	2020/2042(INI)	

Relatora de parecer:

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

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
11.	Diversos
12.	Próximas reuniões
	26 de outubro de 2020, 16.45–18.45 (Bruxelas)
27 de outubro de 2020, 13.45–15.45 e 16.45–18.45 (Bruxelas)

