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Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

LIBE(2020)1109_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Segunda-feira, 9 de novembro de 2020, 16.45–18.45
Terça-feira, 10 de novembro de 2020, 13.45–15.45 e 16.45–18.45
Bruxelas
Sala: József Antall (4Q2)
E por videoconferência (a ligação será testada meia hora antes de cada faixa horária)
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
CHAMA-SE A ATENÇÃO PARA O FACTO DE OS HORÁRIOS SEREM APENAS INDICATIVOS E PODEREM SER ALTERADOS DURANTE A REUNIÃO.
9 de novembro de 2020, 16.45–16.50
Abertura do período de votação à distância (em paralelo com as deliberações da comissão) - ALTERAÇÕES
O período de votação decorrerá das 16.50 às 17.20
3.	Inteligência artificial: questões de interpretação e de aplicação do Direito Internacional na medida em que a UE é afetada nos domínios da utilização civil e militar e da autoridade do Estado fora do âmbito da justiça penal
LIBE/9/02272
	2020/2013(INI)	

Relator de parecer:

Patryk Jaki (ECR)
PA – PE652.639v01-00
AM – PE654.068v01-00
Fundo:

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
PR – PE653.860v01-00
AM – PE657.364v01-00
DT – PE650.407v01-00
 
	Aprovação das alterações
9 de novembro de 2020, 16.50–17.30
4.	Relatório da Presidência alemã do Conselho sobre as principais atividades do Comité Permanente para a Cooperação Operacional em matéria de Segurança Interna (COSI)
LIBE/9/04506
	Apresentação por parte do Dr. Christian Klos, diretor-geral para a segurança pública, Ministério Federal do Interior, da Construção e das Comunidades, Presidência alemã do Conselho
9 de novembro de 2020, 17.30–18.00
5.	Relatório de execução do artigo 43.º da Diretiva 2013/32 relativa a procedimentos comuns de concessão e retirada do estatuto de proteção internacional
LIBE/9/02646
	2020/2047(INI)	

Relator:

Erik Marquardt (Verts/ALE)
PR – PE660.061v01-00
Fundo:

LIBE


 
	Apreciação do projeto de relatório
Prazo para a apresentação de alterações: 16 de novembro de 2020, 12.00
9 de novembro de 2020, 18.00–18.25
6.	Proteção do orçamento da União em caso de deficiências generalizadas no que diz respeito ao Estado de Direito nos Estados-Membros
LIBE/9/02570

Relatora:

Terry Reintke (Verts/ALE)

 
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 74.º, n.º 3)
9 de novembro de 2020, 18.25–18.45
7.	A proteção dos direitos humanos e a política externa da UE em matéria de migração
LIBE/9/03579
	2020/2116(INI)	

Relatora de parecer:

Sira Rego (GUE/NGL)
PA – PE658.862v01-00
Fundo:

AFET
Tineke Strik (Verts/ALE)

 
	Apreciação do projeto de parecer
10 de novembro de 2020, 13.45–13.50
Abertura do período de votação à distância (em paralelo com as deliberações da comissão) - TEXTOS FINAIS
O período de votação decorrerá entre as 13.50 e as 14.20
8.	Inteligência artificial: questões de interpretação e de aplicação do Direito Internacional na medida em que a UE é afetada nos domínios da utilização civil e militar e da autoridade do Estado fora do âmbito da justiça penal
LIBE/9/02272
	2020/2013(INI)	

Relator de parecer:

Patryk Jaki (ECR)
PA – PE652.639v01-00
AM – PE654.068v01-00
Fundo:

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
PR – PE653.860v01-00
AM – PE657.364v01-00
DT – PE650.407v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
10 de novembro de 2020, 13.50–14.00
9.	Uma estratégia europeia para os dados
LIBE/9/04417
	2020/2217(INI)	

Relatora de parecer:

Marina Kaljurand (S&D)
PA – PE659.067v01-00
Fundo:

ITRE*
Miapetra Kumpula-Natri (S&D)
PR – PE657.163v03-00
 
	Apreciação do projeto de parecer
10 de novembro de 2020, 14.00–14.15
10.	Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera os Regulamentos (UE) 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 e 2019/818 no que respeita ao estabelecimento das condições de acesso a outros sistemas de informação da UE para efeitos do Sistema de Informação sobre Vistos (VIS)
LIBE/9/04240
***I	2018/0152B(COD)	COM(2018)0302[02] – C9-0297/2020

Relator:

Paulo Rangel (PPE)

Fundo:

LIBE


 
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 74.º, n.º 3)
10 de novembro de 2020, 14.15–15.45
10 de novembro de 2020, 16.45–18.45
11.	Reunião interparlamentar de comissões sobre «The first Annual Rule of Law Report by the Commission and the role of national Parliament» (Primeiro relatório anual da Comissão sobre o Estado de Direito e o papel dos Parlamentos nacionais)

(ver projeto de programa em separado)
12.	Diversos
13.	Próximas reuniões
	16 de novembro de 2020, 16.45–18.45 (Bruxelas)
30 de novembro de 2020, 16.45–18.45 (Bruxelas)
1 de dezembro de 2020, 13.45–15.45 e 16.45–18.45 (Bruxelas)

