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Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

LIBE(2020)1015_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Joi, 15 octombrie 2020, 16.45 - 18.45
Bruxelles
Sala: József Antall (6Q2)
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
15 octombrie 2020, 16.45 - 16.50
Deschiderea procedurii de votare de la distanță (în paralel cu lucrările comisiei) - AMENDAMENTE
Votarea va fi deschisă între orele 16.50 și 17.20.
3.	Impactul schimbărilor climatice asupra populațiilor vulnerabile din țările în curs de dezvoltare
	LIBE/9/02665
		2020/2042(INI)	
Raportoare pentru aviz:

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

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
	Adoptarea amendamentelor

15 octombrie 2020, 16.50 - 17.20
4.	Impactul măsurilor referitoare la Covid-19 asupra democrației, a drepturilor fundamentale și a statului de drept
	LIBE/9/04103
		2020/2790(RSP)	
Raportor:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Comisie competentă:

LIBE


 
	Examinarea proiectului de propunere de rezoluție

15 octombrie 2020, 17.20 - 18.00
5.	Standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (reformare)
	LIBE/9/00387
	***I	2018/0329(COD)	COM(2018)0634 – C8-0407/2018
Raportoare:

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

LIBE


Avize:

AFET
Decizie: fără aviz


DEVE



JURI (AR)


	Examinarea amendamentelor

15 octombrie 2020, 18.00 - 18.30
Discuție în comun
6.	Stabilirea condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE și modificarea Regulamentului (UE) 2018/1862 și a Regulamentului (UE) 2018/xxx [ECRIS-TCN]
	LIBE/9/00415
	***I	2019/0001(COD)	COM(2019)0003 – C8-0025/2019
Raportor:

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

LIBE


Avize:

AFET
Decizie: fără aviz


TRAN


	Examinarea amendamentelor

7.	Stabilirea condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în scopuri legate de ETIAS și modificarea Regulamentului (UE) 2018/1240, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (UE) 2017/2226 și a Regulamentului (UE) 2018/1861
	LIBE/9/00412
	***I	2019/0002(COD)	COM(2019)0004 – C8-0024/2019
Raportor:

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

LIBE


Avize:

AFET
Decizie: fără aviz


TRAN


	Examinarea amendamentelor

15 octombrie 2020, 18.30 - 18.40
8.	Punerea în aplicare a Directivei 2000/78/CE a Consiliului de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă în lumina CRPD
	LIBE/9/02977
		2020/2086(INI)	
Raportoare pentru aviz:

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

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 22 octombrie 2020, 17.00
15 octombrie 2020, 18.40 - 18.45
Deschiderea procedurii de votare de la distanță (în paralel cu lucrările comisiei) - TEXTE FINALE
Votarea va fi deschisă între orele 18.45 și 19.15.
9.	Impactul măsurilor referitoare la Covid-19 asupra democrației, a drepturilor fundamentale și a statului de drept
	LIBE/9/04103
		2020/2790(RSP)	
Raportor:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Comisie competentă:

LIBE


	Adoptarea unei propuneri de rezoluție depuse ca urmare a unei întrebări cu solicitare de răspuns oral

10.	Impactul schimbărilor climatice asupra populațiilor vulnerabile din țările în curs de dezvoltare
	LIBE/9/02665
		2020/2042(INI)	
Raportoare pentru aviz:

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

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

11.	Chestiuni diverse
12.	Reuniuni următoare
	26 octombrie 2020, 16.45 - 18.45 (Bruxelles)

27 octombrie 2020, 13.45 - 15.45 și 16.45 - 18.45 (Bruxelles)

