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Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

LIBE(2020)1116_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. lapkričio 16 d., pirmadienis, 16.45–18.45 val.
Briuselis
Salė: József Antall (4Q2)
Taip pat per vaizdo konferenciją (prisijungimo testas vyks likus pusei valandos iki posėdžio)
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininko pranešimai
Numatytas nuotolinio balsavimo laikas:
– lapkričio 16 d., pirmadienį, 16.50–17.30 val.: balsavimas dėl pakeitimų,
– lapkričio 17 d., antradienį, 12.00–12.20 val.: balsavimas dėl galutinių tekstų (apie balsavimo pradžią ir pabaigą bus pranešta tik e. paštu).

Apie abu balsavimus bus paskelbta LIBE komiteto lapkričio 16 d., pirmadienio, posėdžio metu 16.45 val.
2020 m. lapkričio 16 d. 16.45–16.50 val.
Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia (vykstant komiteto procedūrai): PAKEITIMAI.
Balsavimas vyks nuo 16.50 val. iki 17.30 val.
3.	2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje
LIBE/9/02092
	2019/2199(INI)	

Pranešėja:

Clare Daly (GUE/NGL)
PR – PE646.996v01-00
AM – PE648.414v02-00
AM – PE648.415v03-00
Atsakingas komitetas:

LIBE


Nuomonę teikiantys komitetai:

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

PETI
Yana Toom (RENEW)
AD – PE646.879v03-00
AM – PE648.397v01-00
Pozicijos pakeitimų forma:

FEMM
Samira Rafaela (RENEW)
AD – PE646.838v02-00
 
	Pakeitimų svarstymas ir priėmimas

4.	Reglamento „Dublinas III“ įgyvendinimas
LIBE/9/02106
	2019/2206(INI)	

Pranešėja:

Fabienne Keller (RENEW)
PR – PE648.425v02-00
AM – PE654.089v01-00
Atsakingas komitetas:

LIBE


Nuomonę teikiantis komitetas:

FEMM
Evelyn Regner (S&D)
AL – PE653.842v01-00
 
	Pakeitimų svarstymas ir priėmimas

5.	Dirbtinis intelektas: klausimai, susiję su ES taikytinos tarptautinės teisės aiškinimu ir taikymu naudojant dirbtinį intelektą civilinėms ir karinėms reikmėms ir su valstybės galiomis, nepatenkančiomis į baudžiamosios justicijos sritį
LIBE/9/02272
	2020/2013(INI)	

Nuomonės referentas:

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

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
PR – PE653.860v01-00
AM – PE657.364v01-00
DT – PE650.407v01-00
 
	Pakeitimų svarstymas ir priėmimas

6.	Balsavimas dėl ECR frakcijos prašymo užginčyti koordinatorių sprendimą taikant rašytinę procedūrą, pradėtą lapkričio 5 d., ketvirtadienį, ir vykusią iki lapkričio 6 d., penktadienio, 12.00 val. dėl diskusijos dėl neseniai Prancūzijoje ir Austrijoje įvykdytų teroristinių išpuolių ir kovos su terorizmu būdų
2020 m. lapkričio 16 d. 16.50–18.05 val.
7.	LIBE komiteto dialogas su Komisija saugumo klausimais dėl policijos keitimosi informacija, visų pirma dėl būsimų pokyčių, susijusių su Priumo sutartimi ir Tarybos API direktyva, ir dėl neseniai įvykdytų teroristinių išpuolių ir kovos su terorizmu būdų
LIBE/9/04585
	Pristatymas ir keitimasis nuomonėmis su už vidaus reikalus atsakinga Komisijos nare Ylva Johansson

Keitimasis nuomonėmis su Tarybai pirmininkaujančios Vokietijos Federalinės vidaus reikalų, pastatų ir bendruomenių ministerijos generaliniu direktoriumi dr. Christianu Klosu, atsakingu už viešąjį saugumą
2020 m. lapkričio 16 d. 18.05–18.20 val.
8.	ES saugumo sąjungos strategija
LIBE/9/04104
	2020/2791(RSP)	

Pranešėjas:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Atsakingas komitetas:

LIBE


 
	Pasiūlymo dėl rezoliucijos svarstymas

2020 m. lapkričio 16 d. 18.20–18.45 val.
9.	Laikina nuostata, leidžianti nukrypti nuo tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB nuostatų dėl su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų naudojamų technologijų naudojimo asmens ir kitiems duomenims tvarkyti kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete tikslais

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

Pranešėja:

Birgit Sippel (S&D)

Atsakingas komitetas:

LIBE


Nuomonę teikiantys komitetai:

ITRE
Sprendimas: nuomonės neteikti


IMCO



CULT
Sprendimas: nuomonės neteikti


FEMM
Christine Anderson (ID)
PA – PE659.041v02-00
 
	Pranešimo projekto svarstymas

10.	Kiti klausimai
11.	Kiti posėdžiai
	2020 m. lapkričio 30 d. 16.45–18.45 val. (Briuselis)

2020 m. gruodžio 1 d. 13.45–15.45 val. ir 16.45–18.45 val. (Briuselis)
2020 m. lapkričio 17 d. 12.00–12.20 val.
Nuotolinio balsavimo procedūra (tik e. paštu): GALUTINIAI TEKSTAI.
Balsavimas vyks nuo 12.00 val. iki 12.20 val.
12.	2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje
LIBE/9/02092
	2019/2199(INI)	

Pranešėja:

Clare Daly (GUE/NGL)
PR – PE646.996v01-00
AM – PE648.414v02-00
AM – PE648.415v03-00
Atsakingas komitetas:

LIBE


Nuomonę teikiantys komitetai:

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

PETI
Yana Toom (RENEW)
AD – PE646.879v03-00
AM – PE648.397v01-00
Pozicijos pakeitimų forma:

FEMM
Samira Rafaela (RENEW)
AD – PE646.838v02-00
 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

13.	Reglamento „Dublinas III“ įgyvendinimas
LIBE/9/02106
	2019/2206(INI)	

Pranešėja:

Fabienne Keller (RENEW)
PR – PE648.425v02-00
AM – PE654.089v01-00
Atsakingas komitetas:

LIBE


Nuomonę teikiantis komitetas:

FEMM
Evelyn Regner (S&D)
AL – PE653.842v01-00
 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

14.	Dirbtinis intelektas: klausimai, susiję su ES taikytinos tarptautinės teisės aiškinimu ir taikymu naudojant dirbtinį intelektą civilinėms ir karinėms reikmėms ir su valstybės galiomis, nepatenkančiomis į baudžiamosios justicijos sritį
LIBE/9/02272
	2020/2013(INI)	

Nuomonės referentas:

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

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
PR – PE653.860v01-00
AM – PE657.364v01-00
DT – PE650.407v01-00
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas


