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Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE(2020)1109_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 9 ноември 2020 г., 16.45–18.45 ч.
Вторник, 10 ноември 2020 г., 13.45–15.45 ч. и 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.
9 ноември 2020 г., 16.45–16.50 ч.
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (успоредно с дейности на комисията) – ИЗМЕНЕНИЯ
Гласуването ще се проведе от 16.50 ч. до 17.20 ч.
3.	Изкуствен интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на международното право, доколкото ЕС е засегнат, в сферата на употребата за граждански и военни цели и в сферата на държавната власт извън обхвата на наказателното правосъдие
LIBE/9/02272
	2020/2013(INI)	

Докладчик по становище:

Патрик Яки (ECR)
PA – PE652.639v01-00
AM – PE654.068v01-00
Водеща:

JURI*
Жил Льобретон (ID)
PR – PE653.860v01-00
AM – PE657.364v01-00
DT – PE650.407v01-00
 
	Приемане на измененията

9 ноември 2020 г., 16.50–17.30 ч.
4.	Доклад на германското председателство на Съвета относно основните дейности на Постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност (COSI) на Съвета
LIBE/9/04506
	Презентация от д-р Кристиан Клос, генерален директор за обществената сигурност, Федерално министерство на вътрешните работи, строителството и родината, германско председателство на Съвета

9 ноември 2020 г., 17.30–18.00 ч.
5.	Доклад за изпълнението във връзка с член 43 от Директива 2013/32/ЕС относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила
LIBE/9/02646
	2020/2047(INI)	

Докладчик:

Ерик Маркуарт (Verts/ALE)
PR – PE660.061v01-00
Водеща:

LIBE


 
	Разглеждане на проекта на доклад
	Краен срок за внасяне на измененията: 16 ноември 2020 г., 12.00 ч.

9 ноември 2020 г., 18.00–18.25 ч.
6.	Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки
LIBE/9/02570

Докладчик:

Тери Райнтке (Verts/ALE)

 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

9 ноември 2020 г., 18.25–18.45 ч.
7.	Защитата на правата на човека и външната политика на ЕС в областта на миграцията
LIBE/9/03579
	2020/2116(INI)	

Докладчик по становище:

Сира Рего (GUE/NGL)
PA – PE658.862v01-00
Водеща:

AFET
Тинеке Стрик (Verts/ALE)

 
	Разглеждане на проекта на становище

10 ноември 2020 г., 13.45–13.50 ч.
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (успоредно с дейности на комисията) – ОКОНЧАТЕЛНИ ТЕКСТОВЕ
Гласуването ще се проведе от 13.50 ч. до 14.20 ч.
8.	Изкуствен интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на международното право, доколкото ЕС е засегнат, в сферата на употребата за граждански и военни цели и в сферата на държавната власт извън обхвата на наказателното правосъдие
LIBE/9/02272
	2020/2013(INI)	

Докладчик по становище:

Патрик Яки (ECR)
PA – PE652.639v01-00
AM – PE654.068v01-00
Водеща:

JURI*
Жил Льобретон (ID)
PR – PE653.860v01-00
AM – PE657.364v01-00
DT – PE650.407v01-00
 
	Приемане на проекта на становище

10 ноември 2020 г., 13.50–14.00 ч.
9.	Европейска стратегия за данните
LIBE/9/04417
	2020/2217(INI)	

Докладчик по становище:

Марина Калюранд (S&D)
PA – PE659.067v01-00
Водеща:

ITRE*
Миапетра Кумпула-Натри (S&D)
PR – PE657.163v03-00
 
	Разглеждане на проекта на становище

10 ноември 2020 г., 14.00–14.15 ч.
10.	Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (EС) 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 и 2019/818 по отношение на установяването на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на Визовата информационна система (ВИС)
LIBE/9/04240
***I	2018/0152B(COD)	COM(2018)0302[02] – C9-0297/2020

Докладчик:

Паулу Ранжел (PPE)

Водеща:

LIBE


 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

10 ноември 2020 г., 14.15–15.45 ч.
10 ноември 2020 г., 16.45–18.45 ч.
11.	Междупарламентарно заседание на комисии на тема „Първият годишен доклад на Комисията относно принципите на правовата държава и ролята на националните парламенти“

(вж. отделeн проект на програма)
12.	Разни въпроси
13.	Следващи заседания
	16 ноември 2020 г., 16.45–18.45 ч. (Брюксел)

30 ноември 2020 г., 16.45–18.45 ч. (Брюксел)
1 декември 2020 г., 13.45–15.45 ч. и 16.45–18.45 ч. (Брюксел)

