OJ\1216391SK.rtf	PE659.066v01-00
SK	Zjednotení v rozmanitosti	SK
PE659.066v01-00	 /1 	OJ\1216391SK.rtf
SK
OJ\1216391SK.rtf	 /1 	PE659.066v01-00
	SK

Európsky parlament
2019-2024
file_0.png




Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

LIBE(2020)1026_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 26. októbra 2020 od 16.45 do 18.45 h
Brusel, Miestnosť: József Antall (4Q1)
utorok 27. októbra 2020 od 13.45 do 15.45 h
Brusel, Miestnosť: József Antall (4Q2)
utorok 27. októbra 2020 od 16.45 do 18.45 h
Brusel, Miestnosť: József Antall (4Q2)

a prostredníctvom videokonferencie (skúška pripojenia sa uskutoční pol hodiny pred každým blokom schôdze)
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
UPOZORŇUJEME, ŽE VŠETKY UVEDENÉ ČASY SÚ IBA ORIENTAČNÉ A POČAS SCHÔDZE SA MÔŽU ZMENIŤ.
26. 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.	Posilnenie slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem
LIBE/9/02253
	2020/2009(INI)	

Spravodajkyňa:

Magdalena Adamowicz (PPE)
PR – PE652.307v01-00
AM – PE654.073v01-00
Gestorský výbor:

LIBE*


Výbory požiadané o stanovisko:

CULT*
Diana Riba i Giner (Verts/ALE)
AD – PE648.611v02-00
AM – PE650.615v01-00
 
	prijatie pozmeňujúcich návrhov
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)
RE – PE658.997v01-00
Gestorský výbor:

LIBE


 
	prijatie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 20. október 2020, 12.00 h
26. októbra 2020 od 16.50 do 17.30 h
5.	Vykonávanie európskeho zatykača a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
LIBE/9/02108
	2019/2207(INI)	

Spravodajca:

Javier Zarzalejos (PPE)
PR – PE655.688v01-00
AM – PE658.878v01-00
Gestorský výbor:

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFCO
Paulo Rangel (PPE)
AD – PE648.270v02-00
AM – PE658.701v01-00
 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
26. októbra 2020 od 17.30 do 18.45 h
6.	Vypočutie výborov LIBE/FEMM o obchodovaní s ľuďmi
(pozri osobitný návrh programu)
27. októbra 2020 od 13.45 do 13.50 h
Začiatok hlasovania na diaľku (súbežne s konaním vo výbore) – KONEČNÉ ZNENIA
Hlasovať bude možné od 13.50 do 14.20 h.

7.	Posilnenie slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem
LIBE/9/02253
	2020/2009(INI)	

Spravodajkyňa:

Magdalena Adamowicz (PPE)
PR – PE652.307v01-00
AM – PE654.073v01-00
Gestorský výbor:

LIBE*


Výbory požiadané o stanovisko:

CULT*
Diana Riba i Giner (Verts/ALE)
AD – PE648.611v02-00
AM – PE650.615v01-00
 
	prijatie návrhu správy
8.	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)
RE – PE658.997v01-00
Gestorský výbor:

LIBE


 
	prijatie návrhu uznesenia predloženého na základe otázky na ústne zodpovedanie
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 20. október 2020, 12.00 h
27. októbra 2020 od 13.50 do 14.15 h
9.	Prístup verejnosti k dokumentom (článok 122 ods. 7) - výročná správa za roky 2016 - 2018
LIBE/9/02091
	2019/2198(INI)	

Spravodajca:

Ioan-Rareș Bogdan (PPE)
PR – PE648.491v01-00
Gestorský výbor:

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFCO
Loránt Vincze (PPE)
AD – PE648.269v02-00
AM – PE652.576v01-00
 
	preskúmanie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. november 2020, 12.00 h
27. októbra 2020 od 14.15 do 14.45 h
10.	Vplyv ochorenia COVID-19 na potreby odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva
LIBE/9/04448
	výmena názorov s Detlefom Schröderom, výkonným riaditeľom CEPOL
27. októbra 2020 od 14.45 do 15.05 h
11.	Zodpovednosť spoločností za škody na životnom prostredí
LIBE/9/02695
	2020/2027(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Saskia Bricmont (Verts/ALE)
PA – PE658.919v01-00
Gestorský výbor:

JURI
Antonius Manders (PPE)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 3. november 2020, 17.00 h
12.	Účinky zmeny klímy na ľudské práva a úloha ochrancov životného prostredia v tejto oblasti
LIBE/9/03626
	2020/2134(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Lena Düpont (PPE)
PA – PE658.863v01-00
Gestorský výbor:

AFET
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00
 
	preskúmanie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. november 2020, 12.00 h
27. októbra 2020 od 15.05 do 15.45 h
13.	Súčasný stav rokovaní a vykonávania readmisných dohôd a dojednaní EÚ
LIBE/9/02328
	výklad Monique Pariatovej, generálnej riaditeľky GR HOME, Európska komisia
27. októbra 2020 od 16.45 do 17.15 h
14.	Predloženie Európskej správy o drogách za rok 2020: trendy a vývoj
LIBE/9/04428
	výklad riaditeľa EMCDDA Alexisa Goosdeela
27. októbra 2020 od 17.15 do 18.45 h
15.	Súčasná situácia v tábore Kara Tepe a budúce výzvy v oblasti riadenia azylu/migrácie na gréckych ostrovoch
LIBE/9/04430
	výklad Komisie
výklad zástupcu nemeckého predsedníctva Rady (bude potvrdené)
výmena názorov s ďalšími rečníkmi (bude potvrdené)
16.	Rôzne otázky
17.	Nasledujúce schôdze
	9. novembra 2020 od 16.45 do 18.45 h (Brusel)
10. novembra 2020 od 13.45 do 15.45 h a od 16.45 do 18.45 h (Brusel)

