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Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE(2020)1116_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 16 ноември 2020 г., 16.45–18.45 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)
както и чрез видеоконферентна връзка (половин час преди заседанието ще се проведе тест за връзка)
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
Дистанционното гласуване е насрочено за:
- понеделник, 16 ноември, от 16.50 до 17.30 ч.: гласуване на измененията
- вторник, 17 ноември, от 12.00 до 12.20 ч.: гласуване на окончателните текстове - гласуването ще се проведе/ще приключи само по електронната поща 

Съобщенията за двете процедури за гласуване ще бъдат обявени по време на заседанието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на 16 ноември, понеделник, в 16.45 ч.
16 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 17.30 ч.
3.	Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г.
LIBE/9/02092
	2019/2199(INI)	

Докладчик:

Клеър Дейли (GUE/NGL)
PR – PE646.996v01-00
AM – PE648.414v02-00
AM – PE648.415v03-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFCO
Антонио Таяни (PPE)
AD – PE647.015v02-00
AM – PE648.375v01-00

PETI
Яна Том (Renew)
AD – PE646.879v03-00
AM – PE648.397v01-00
Позиции под формата на изменения:

FEMM
Самира Рафаела (Renew)
AD – PE646.838v02-00
 
	Разглеждане и приемане на измененията

4.	Прилагане на Регламента „Дъблин III“
LIBE/9/02106
	2019/2206(INI)	

Докладчик:

Фабиен Келер (Renew)
PR – PE648.425v02-00
AM – PE654.089v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагаща:

FEMM
Евелин Регнер (S&D)
AL – PE653.842v01-00
 
	Разглеждане и приемане на измененията

5.	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
 
	Разглеждане и приемане на измененията

6.	Гласуване по искането на група ECR за оспорване на решението на координаторите чрез писмена процедура, стартирана на 5 ноември, четвъртък, до 12.00 часа на 6 ноември, петък, във връзка с „дебат относно скорошните терористични атаки във Франция и Австрия и начините за борба с тероризма“
16 ноември 2020 г., 16.50–18.05 ч.
7.	Диалог на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи с Комисията по въпросите на сигурността: обмен на полицейска информация и по-специално бъдещото развитие по отношение на Прюм и Директивата на Съвета за предварителната информация за пътниците и неотдавнашните терористични атаки и начините за борба с тероризма
LIBE/9/04585
	Представяне и размяна на мнения с Илва Йохансон, комисар по вътрешните работи
	Размяна на мнения с д-р Кристиан Клос, генерален директор за обществената сигурност, Федерално министерство на вътрешните работи, строителството и родината, германско председателство на Съвета

16 ноември 2020 г., 18.05–18.20 ч.
8.	Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност
LIBE/9/04104
	2020/2791(RSP)	

Докладчик:

Хуан Фернандо Лопес Агилар (S&D)

Водеща:

LIBE


 
	Разглеждане на предложението за резолюция

16 ноември 2020 г., 18.20–18.45 ч.
9.	Временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на технологии от доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà за обработка на лични и други данни за целите на борбата със сексуалното насилие над деца онлайн

LIBE/9/04118
***I	2020/0259(COD)	COM(2020)0568 – C9-0288/2020

Докладчик:

Биргит Зипел (S&D)

Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

ITRE
Решение: без становище


IMCO



CULT
Решение: без становище


FEMM
Кристине Андерсон (ID)
PA – PE659.041v02-00
 
	Разглеждане на проекта на доклад

10.	Разни въпроси
11.	Следващи заседания
	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)
17 ноември 2020 г., 12.00–12.20 ч.
Процедура за дистанционно гласуване (само по електронната поща) - ОКОНЧАТЕЛНИ ТЕКСТОВЕ
Гласуването ще се проведе от 12.00 ч. до 12.20 ч.
12.	Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г.
LIBE/9/02092
	2019/2199(INI)	

Докладчик:

Клеър Дейли (GUE/NGL)
PR – PE646.996v01-00
AM – PE648.414v02-00
AM – PE648.415v03-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFCO
Антонио Таяни (PPE)
AD – PE647.015v02-00
AM – PE648.375v01-00

PETI
Яна Том (Renew)
AD – PE646.879v03-00
AM – PE648.397v01-00
Позиции под формата на изменения:

FEMM
Самира Рафаела (Renew)
AD – PE646.838v02-00
 
	Приемане на проекта на доклад

13.	Прилагане на Регламента „Дъблин III“
LIBE/9/02106
	2019/2206(INI)	

Докладчик:

Фабиен Келер (Renew)
PR – PE648.425v02-00
AM – PE654.089v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагаща:

FEMM
Евелин Регнер (S&D)
AL – PE653.842v01-00
 
	Приемане на проекта на доклад

14.	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


