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Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

LIBE(2020)1015_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
štvrtok 15. októbra 2020 od 16.45 do 18.45 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (6Q2)
a prostredníctvom videokonferencie (skúška pripojenia sa uskutoční polhodinu pred schôdzou)
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
15. októbra 2020 od 16.45 do 16.50 h
Začiatok hlasovania na diaľku (súbežne s konaním vo výbore) – POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
Hlasovať bude možné od 16.50 do 17.20 h.
3.	Vplyv zmeny klímy na zraniteľné skupiny obyvateľstva v rozvojových krajinách
LIBE/9/02665
	2020/2042(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

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

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
 
	prijatie pozmeňujúcich návrhov
15. októbra 2020 od 16.50 do 17.20 h
4.	Vplyv opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 na demokraciu, základné práva a právny štát
LIBE/9/04103
	2020/2790(RSP)	

Spravodajca:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Gestorský výbor:

LIBE


 
	preskúmanie návrhu uznesenia
15. októbra 2020 od 17.20 do 18.00 h
5.	Spoločné normy a postupy členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (prepracované znenie)
LIBE/9/00387
***I	2018/0329(COD)	COM(2018)0634 – C8-0407/2018

Spravodajkyňa:

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

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET
Rozhodnutie: bez stanoviska


DEVE



JURI (AR)


 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
15. októbra 2020 od 18.00 do 18.30 h
Spoločná rozprava
6.	Stanovenie podmienok prístupu do iných informačných systémov EÚ a zmena nariadenia (EÚ) 2018/1862 a nariadenia (EÚ) 2018/xxx [ECRIS-TCN]
LIBE/9/00415
***I	2019/0001(COD)	COM(2019)0003 – C8-0025/2019

Spravodajca:

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

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET
Rozhodnutie: bez stanoviska


TRAN


 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
7.	Stanovenie podmienok prístupu do iných informačných systémov EÚ na účely systému ETIAS a zmena nariadenia (EÚ) 2018/1240, nariadenia (ES) č. 767/2008, nariadenia (EÚ) 2017/2226 a nariadenia (EÚ) 2018/1861
LIBE/9/00412
***I	2019/0002(COD)	COM(2019)0004 – C8-0024/2019

Spravodajca:

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

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET
Rozhodnutie: bez stanoviska


TRAN


 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
15. októbra 2020 od 18.30 do 18.40 h
8.	Vykonávanie smernice Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, so zreteľom na UNCRPD


LIBE/9/02977
	2020/2086(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

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

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
 
	preskúmanie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 22. október 2020, 17.00 h
15. októbra 2020 od 18.40 do 18.45 h
Začiatok hlasovania na diaľku (súbežne s konaním vo výbore) – KONEČNÉ ZNENIA
Hlasovať bude možné od 18.45 do 19.15 h.
9.	Vplyv opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 na demokraciu, základné práva a právny štát
LIBE/9/04103
	2020/2790(RSP)	

Spravodajca:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Gestorský výbor:

LIBE


 
	prijatie návrhu uznesenia predloženého na základe otázky na ústne zodpovedanie
10.	Vplyv zmeny klímy na zraniteľné skupiny obyvateľstva v rozvojových krajinách
LIBE/9/02665
	2020/2042(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

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

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
 
	prijatie návrhu stanoviska
11.	Rôzne otázky
12.	Nasledujúce schôdze
	26. októbra 2020 od 16.45 do 18.45 h (Brusel)
27. októbra 2020 od 13.45 do 15.45 h a od 16.45 do 18.45 h (Brusel)

