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Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

LIBE(2020)1116_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Segunda-feira, 16 de novembro de 2020, 16.45–18.45
Bruxelas
Sala: József Antall (4Q2)
E por videoconferência (a ligação será testada meia hora antes da reunião)
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
O período de votação à distância está agendados para:
- Segunda-feira, 16 de novembro das 16.50 às 17.30: votação sobre as alterações
- Terça-feira, 17 de novembro das 12.00 às 12.20: votação dos textos finais - a votação terá início/fim unicamente por correio eletrónico

Os anúncios para os dois períodos de votação terão lugar durante a reunião da Comissão LIBE na segunda-feira, 16 de novembro, às 16.45.
16 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 17.30
3.	Relatório sobre a situação dos direitos fundamentais na União Europeia - Relatório anual para os anos 2018-2019
LIBE/9/02092
	2019/2199(INI)	

Relatora:

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

LIBE


Pareceres:

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

PETI
Yana Toom (Renew)
AD – PE646.879v03-00
AM – PE648.397v01-00
Posições sob forma de alterações:

FEMM
Samira Rafaela (Renew)
AD – PE646.838v02-00
 
	Apreciação e aprovação das alterações
4.	Aplicação do Regulamento Dublim III
LIBE/9/02106
	2019/2206(INI)	

Relatora:

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

LIBE


Pareceres:

FEMM
Evelyn Regner (S&D)
AL – PE653.842v01-00
 
	Apreciação e aprovação das alterações
5.	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
 
	Apreciação e aprovação das alterações
6.	Votação do pedido do Grupo ECR de contestação da decisão por procedimento escrito dos coordenadores iniciada na quinta-feira, 5 de novembro, e a decorrer até sexta-feira, 6 de novembro, ao meio-dia, sobre "o debate sobre os recentes ataques terroristas em França e na Áustria e as medidas de combate ao terrorismo"
16 de novembro de 2020, 16.50–18.05
7.	Diálogo sobre Segurança da Comissão LIBE com a Comissão: intercâmbio de informações policiais, em particular, a evolução futura relativamente à Decisão Prüm e à Diretiva API do Conselho, os recentes ataques terroristas e as medidas de combate ao terrorismo 
LIBE/9/04585
	Apresentação e troca de pontos de vista com Ylva Johansson, comissária dos Assuntos Internos
Troca de pontos de vista com o Dr. Christian Klos, diretor-geral para a segurança pública, Ministério Federal do Interior, da Construção e das Comunidades, Presidência alemã do Conselho
16 de novembro de 2020, 18.05–18.20
8.	Estratégia para a União da Segurança
LIBE/9/04104
	2020/2791(RSP)	

Relator:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fundo:

LIBE


 
	Apreciação da proposta de resolução
16 de novembro de 2020, 18.20–18.45
9.	Derrogação temporária de determinadas disposições da Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita à utilização de tecnologias por parte de fornecedores de serviços de comunicações interpessoais independentes do número para o tratamento de dados pessoais ou de outro tipo para efeitos de luta contra o abuso sexual de crianças 

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

Relatora:

Birgit Sippel (S&D)

Fundo:

LIBE


Pareceres:

ITRE
Decisão: não emitir parecer


IMCO



CULT
Decisão: não emitir parecer


FEMM
Christine Anderson (ID)
PA – PE659.041v02-00
 
	Apreciação do projeto de relatório
10.	Diversos
11.	Próximas reuniões
	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)
17 de novembro de 2020, 12.00–12.20
Período de votação à distância (apenas por correio eletrónico) - TEXTOS FINAIS
O período de votação decorrerá das 12.00 às 12.20
12.	Relatório sobre a situação dos direitos fundamentais na União Europeia - Relatório anual para os anos 2018-2019
LIBE/9/02092
	2019/2199(INI)	

Relatora:

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

LIBE


Pareceres:

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

PETI
Yana Toom (Renew)
AD – PE646.879v03-00
AM – PE648.397v01-00
Posições sob forma de alterações:

FEMM
Samira Rafaela (Renew)
AD – PE646.838v02-00
 
	Aprovação do projeto de relatório
13.	Aplicação do Regulamento Dublim III
LIBE/9/02106
	2019/2206(INI)	

Relatora:

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

LIBE


Pareceres:

FEMM
Evelyn Regner (S&D)
AL – PE653.842v01-00
 
	Aprovação do projeto de relatório
14.	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

