PE659.066v01-00	4/5	OJ\1216391BG.rtf
BG
OJ\1216391BG.rtf	5/5	PE659.066v01-00
	BG
OJ\1216391BG.rtf	PE659.066v01-00
BG	Единство в многообразието	BG

Европейски парламент
2019-2024
file_0.png

file_1.wmf




Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE(2020)1026_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 26 октомври 2020 г., 16.45–18.45 ч.
Брюксел, Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1)
Вторник, 27 октомври 2020 г., 13.45–15.45 ч.
Брюксел, Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)
Вторник, 27 октомври 2020 г., 16.45–18.45 ч.
Брюксел, Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)

както и чрез видеоконферентна връзка (половин час преди всеки часови интервал ще се провежда тест на връзката)
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА ЗАСЕДАНИЕТО.
26 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.	Укрепване на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите
LIBE/9/02253
	2020/2009(INI)	

Докладчик:

Магдалена Адамович (PPE)
 PR – PE652.307v01-00
AM – PE654.073v01-00
Водеща:

LIBE*


Подпомагащи:

CULT*
Диана Риба и Хинер (Verts/ALE)
AD – PE648.611v02-00
AM – PE650.615v01-00
 
	Приемане на измененията

4.	Въздействието на мерките във връзка с Covid-19 върху демокрацията, основните права и принципите на правовата държава
LIBE/9/04103
	2020/2790(RSP)	

Докладчик:

Хуан Фернандо Лопес Агилар (S&D)
RE – PE658.997v01-00
Водеща:

LIBE


 
	Приемане на измененията
	Краен срок за внасяне на измененията: 20 октомври 2020 г., 12.00 ч.

26 октомври 2020 г., 16.50–17.30 ч.
5.	Прилагане на европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки
LIBE/9/02108
	2019/2207(INI)	

Докладчик:

Хавиер Сарсалехос (PPE)
 PR – PE655.688v01-00
AM – PE658.878v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагаща:

AFCO
Паулу Ранжел (PPE)
AD – PE648.270v02-00
AM – PE658.701v01-00
 
	Разглеждане на измененията

26 октомври 2020 г., 17.30–18.45 ч.
6.	Изслушване на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) и комисията по правата на жените и равенството между половете (FEMM) относно трафика на хора
(вж. отделния проект на програма)
27 октомври 2020 г., 13.45–13.50 ч.
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (успоредно с дейностите на комисията) – ОКОНЧАТЕЛНИ ТЕКСТОВЕ
Гласуването ще се проведе от 13.50 ч. до 14.20 ч.

7.	Укрепване на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите
LIBE/9/02253
	2020/2009(INI)	

Докладчик:

Магдалена Адамович (PPE)
 PR – PE652.307v01-00
AM – PE654.073v01-00
Водеща:

LIBE*


Подпомагаща:

CULT*
Диана Риба и Хинер (Verts/ALE)
AD – PE648.611v02-00
AM – PE650.615v01-00
 
	Приемане на проекта на доклад

8.	Въздействието на мерките във връзка с Covid-19 върху демокрацията, основните права и принципите на правовата държава
LIBE/9/04103
	2020/2790(RSP)	

Докладчик:

Хуан Фернандо Лопес Агилар (S&D)
RE – PE658.997v01-00
Водеща:

LIBE


 
	Приемане на предложение за резолюция, внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор
	Краен срок за внасяне на измененията: 20 октомври 2020 г., 12.00 ч.

27 октомври 2020 г., 13.50–14.15 ч.
9.	Публичен достъп до документи (член 122, параграф 7) – годишен доклад за периода 2016 – 2018 г.
LIBE/9/02091
	2019/2198(INI)	

Докладчик:

Йоан-Рареш Богдан (PPE)
PR – PE648.491v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагаща:

AFCO
Лорант Винце (PPE)
AD – PE648.269v02-00
AM – PE652.576v01-00
 
	Разглеждане на проекта на доклад
	Краен срок за внасяне на измененията: 10 ноември 2020 г., 12.00 ч.

27 октомври 2020 г., 14.15–14.45 ч.
10.	Отражение на COVID-19 върху потребностите от обучение в областта на правоприлагането
LIBE/9/04448
	Размяна на мнения с Детлеф Шрьодер, изпълнителен директор на Агенцията на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)

27 октомври 2020 г., 14.45–15.05 ч.
11.	Отговорност на дружествата за екологични щети
LIBE/9/02695
	2020/2027(INI)	

Докладчик по становище:

Саския Брикмон (Verts/ALE)
PA – PE658.919v01-00
Водеща:

JURI
Тоан Мандерс (PPE)

 
	Разглеждане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 3 ноември 2020 г., 17.00 ч.

12.	Последиците от изменението на климата върху правата на човека и ролята на защитниците на околната среда по този въпрос
LIBE/9/03626
	2020/2134(INI)	

Докладчик по становище:

Лена Дюпон (PPE)
PA – PE658.863v01-00
Водеща:

AFET
Мария Сорая Родригес Рамос (Renew)
 PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00
 
	Разглеждане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 10 ноември 2020 г., 12.00 ч.

27 октомври 2020 г., 15.05–15.45 ч.
13.	Актуално състояние на преговорите и прилагането на споразуменията и договореностите на ЕС за обратно приемане
LIBE/9/02328
	Представяне от Моник Париа, генерален директор на ГД „Миграция и вътрешни работи“, Европейска комисия

27 октомври 2020 г., 16.45–17.15 ч.
14.	Представяне на Европейския доклад за наркотиците за 2020 г.: тенденции и новости
LIBE/9/04428
	Представяне от Алексис Гусдел, директор на ЕЦМНН

27 октомври 2020 г., 17.15–18.45 ч.
15.	Настоящото положение в лагера „Кара тепе“ и бъдещите предзвикателства за управлението на предоставянето на убежище и миграцията на гръцките острови
LIBE/9/04430
	Изложение на Комисията
	Представяне от представител на германското председателство на Съвета (очаква се потвърждение)
	Размяна на мнения с други оратори (очаква се потвърждение)

16.	Разни въпроси
17.	Следващи заседания
	9 ноември 2020 г., 16.45–18.45 ч. (Брюксел)
	10 ноември 2020 г., 13.45–15.45 ч. и 16.45–18.45 ч. (Брюксел)


