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Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

LIBE(2020)1116_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Poniedziałek 16 listopada 2020 r., w godz. 16.45 – 18.45
Bruksela
Sala: József Antall (4Q2)
oraz w drodze wideokonferencji (próba łączenia odbędzie się na pół godziny przed posiedzeniem)
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącego
Sesję głosowania zdalnego zaplanowano na następujące dni:
– poniedziałek 16 listopada w godz. 16.50–17.30: głosowanie nad poprawkami
– wtorek 17 listopada w godz. 12.00–12.20: głosowanie nad tekstami ostatecznie uzgodnionymi – głosowanie zostanie otwarte/zamknięte wyłącznie drogą mailową

Komunikaty dotyczące obu sesji głosowania zostaną przedstawione na posiedzeniu komisji LIBE w poniedziałek 16 listopada o godz. 16.45.
16 listopada 2020 r., w godz. 16.45 – 16.50
Otwarcie procedury głosowania zdalnego (równolegle z obradami komisji) - POPRAWKI
Głosowanie będzie otwarte w godz. 16.50 – 17.30
3.	Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019
LIBE/9/02092
	2019/2199(INI)	

Sprawozdawczyni:

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

LIBE


Opiniodawcza:

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

PETI
Yana Toom (Renew)
AD – PE646.879v03-00
AM – PE648.397v01-00
Stanowiska w formie poprawek:

FEMM
Samira Rafaela (Renew)
AD – PE646.838v02-00
 
	Rozpatrzenie i przyjęcie poprawek
4.	Wdrażanie rozporządzenia Dublin III
LIBE/9/02106
	2019/2206(INI)	

Sprawozdawczyni:

Fabienne Keller (Renew)
PR – PE648.425v02-00
AM – PE654.089v01-00
Przedm. właśc.:

LIBE


Opiniodawcza:

FEMM
Evelyn Regner (S&D)
AL – PE653.842v01-00
 
	Rozpatrzenie i przyjęcie poprawek
5.	Sztuczna inteligencja: kwestie wykładni i stosowania prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim dotyczy ono UE, w dziedzinie zastosowań cywilnych i wojskowych oraz kwestie kompetencji państwa poza wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych
LIBE/9/02272
	2020/2013(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
PR – PE653.860v01-00
AM – PE657.364v01-00
DT – PE650.407v01-00
 
	Rozpatrzenie i przyjęcie poprawek
6.	Głosowanie nad wnioskiem grupy ECR o zakwestionowanie decyzji koordynatorów w drodze procedury pisemnej rozpoczętej w czwartek 5 listopada, do piątku 6 listopada w południe, w sprawie debaty dotyczącej niedawnych ataków terrorystycznych we Francji i Austrii oraz sposobów walki z terroryzmem
16 listopada 2020 r., w godz. 16.50 – 18.05
7.	Dialog komisji LIBE z Komisją Europejską na temat bezpieczeństwa: Wymiana informacji policyjnych, a w szczególności przyszłe zmiany dotyczące konwencji z Prüm i dyrektywy Rady w sprawie API, a także niedawne ataki terrorystyczne i sposoby walki z terroryzmem
LIBE/9/04585
	Prezentacja i wymiana poglądów z komisarz do spraw wewnętrznych Ylvą Johansson
Wymiana poglądów z udziałem Christiana Klosa, dyrektora generalnego ds. bezpieczeństwa publicznego w niemieckim Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Wspólnoty, prezydencja Rady
16 listopada 2020 r., w godz. 18.05 – 18.20
8.	Strategia UE w zakresie unii bezpieczeństwa
LIBE/9/04104
	2020/2791(RSP)	

Sprawozdawca:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Przedm. właśc.:

LIBE


 
	Rozpatrzenie wstępnego projektu rezolucji
16 listopada 2020 r., w godz. 18.20 – 18.45
9.	Tymczasowe odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykorzystywania technologii przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów do przetwarzania danych osobowych i innych danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie

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

Sprawozdawczyni:

Birgit Sippel (S&D)

Przedm. właśc.:

LIBE


Opiniodawcza:

ITRE
Decyzja: brak opinii


IMCO



CULT
Decyzja: brak opinii


FEMM
Christine Anderson (ID)
PA – PE659.041v02-00
 
	Rozpatrzenie projektu sprawozdania
10.	Sprawy różne
11.	Następne posiedzenia
	30 listopada 2020 r., w godz. 16.45 – 18.45 (Bruksela)
1 grudnia 2020 r., w godz. 13.45 – 15.45 i 16.45 – 18.45 (Bruksela)
17 listopada 2020 r., w godz. 12.00 – 12.20
Procedura głosowania zdalnego (wyłącznie drogą mailową) - TEKSTY OSTATECZNIE UZGODNIONE
Głosowanie będzie otwarte w godz. 12.00–12.20
12.	Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019
LIBE/9/02092
	2019/2199(INI)	

Sprawozdawczyni:

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

LIBE


Opiniodawcza:

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

PETI
Yana Toom (Renew)
AD – PE646.879v03-00
AM – PE648.397v01-00
Stanowiska w formie poprawek:

FEMM
Samira Rafaela (Renew)
AD – PE646.838v02-00
 
	Przyjęcie projektu sprawozdania
13.	Wdrażanie rozporządzenia Dublin III
LIBE/9/02106
	2019/2206(INI)	

Sprawozdawczyni:

Fabienne Keller (Renew)
PR – PE648.425v02-00
AM – PE654.089v01-00
Przedm. właśc.:

LIBE


Opiniodawcza:

FEMM
Evelyn Regner (S&D)
AL – PE653.842v01-00
 
	Przyjęcie projektu sprawozdania
14.	Sztuczna inteligencja: kwestie wykładni i stosowania prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim dotyczy ono UE, w dziedzinie zastosowań cywilnych i wojskowych oraz kwestie kompetencji państwa poza wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych
LIBE/9/02272
	2020/2013(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
PR – PE653.860v01-00
AM – PE657.364v01-00
DT – PE650.407v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii

