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Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

LIBE(2020)1116_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 16. novembra 2020 od 16.45 do 18.45 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (4Q2)
a prostredníctvom videokonferencie (skúška pripojenia sa uskutoční polhodinu pred schôdzou)
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
Hlasovanie na diaľku je naplánované na:
– pondelok 16. novembra od 16.50 do 17.30 h: hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
– utorok 17. novembra od 12.00 do 12.20 h: hlasovanie o textoch v konečnom znení – hlasovanie sa začne/ukončí iba prostredníctvom e-mailu

Oznámenia pre obe kolá hlasovania sa uskutočnia počas schôdze výboru LIBE v pondelok 16. novembra o 16.45 h.
16. novembra 2020 od 16.45 do 16.50 h
Začiatok hlasovania na diaľku (súbežne s konaním vo výbore) – POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
Hlasovať bude možné od 16.50 do 17.30 h.
3.	Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii - výročná správa za roky 2018 – 2019
LIBE/9/02092
	2019/2199(INI)	

Spravodajkyňa:

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

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

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

PETI
Yana Toom (Renew)
AD – PE646.879v03-00
AM – PE648.397v01-00
Pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov:

FEMM
Samira Rafaela (Renew)
AD – PE646.838v02-00
 
	preskúmanie a prijatie pozmeňujúcich návrhov
4.	Vykonávanie nariadenia Dublin III
LIBE/9/02106
	2019/2206(INI)	

Spravodajkyňa:

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

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

FEMM
Evelyn Regner (S&D)
AL – PE653.842v01-00
 
	preskúmanie a prijatie pozmeňujúcich návrhov
5.	Umelá inteligencia: otázky výkladu a uplatňovania medzinárodného práva, pokiaľ ide o EÚ, v oblastiach civilného a vojenského využitia a štátnej moci mimo rozsahu trestnej justície
LIBE/9/02272
	2020/2013(INI)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
PR – PE653.860v01-00
AM – PE657.364v01-00
DT – PE650.407v01-00
 
	preskúmanie a prijatie pozmeňujúcich návrhov
6.	Hlasovanie o žiadosti skupiny ECR napadnúť rozhodnutie koordinátorov v súvislosti s „diskusiou o nedávnych teroristických útokoch vo Francúzsku a Rakúsku a o spôsoboch boja proti terorizmu“ písomným postupom (od štvrtka 5. novembra do piatka 6. novembra o 12 h)
16. novembra 2020 od 16.50 do 18.05 h
7.	Bezpečnostný dialóg výboru LIBE s Komisiou: výmena policajných informácií, a najmä budúci vývoj, pokiaľ ide o prümský rámec a smernicu Rady o API, a nedávne teroristické útoky a spôsoby boja proti terorizmu
LIBE/9/04585
	výklad komisárky pre vnútorné záležitosti Ylvy Johanssonovej a výmena názorov s ňou
výmena názorov s Dr. Christianom Klosom, generálnym riaditeľom pre verejnú bezpečnosť, nemecké spolkové ministerstvo vnútra, výstavby a komunít, predsedníctvo Rady
16. novembra 2020 od 18.05 do 18.20 h
8.	Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu
LIBE/9/04104
	2020/2791(RSP)	

Spravodajca:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Gestorský výbor:

LIBE


 
	preskúmanie návrhu uznesenia
16. novembra 2020 od 18.20 do 18.45 h
9.	Dočasná výnimka z určitých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi interpersonálnych komunikačných služieb bez číslovania na spracovanie osobných a iných údajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online

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

Spravodajkyňa:

Birgit Sippel (S&D)

Gestorský výbor:

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE
Rozhodnutie: bez stanoviska


IMCO



CULT
Rozhodnutie: bez stanoviska


FEMM
Christine Anderson (ID)
PA – PE659.041v02-00
 
	preskúmanie návrhu správy
10.	Rôzne otázky
11.	Nasledujúce schôdze
	30. novembra 2020 od 16.45 do 18.45 h (Brusel)
1. decembra 2020 od 13.45 do 15.45 h a od 16.45 do 18.45 h (Brusel)
17. novembra 2020 od 12.00 do 12.20 h
Hlasovanie na diaľku (iba prostredníctvom e-mailu) – KONEČNÉ ZNENIA
Hlasovať bude možné od 12.00 do 12.20 h.
12.	Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii - výročná správa za roky 2018 – 2019
LIBE/9/02092
	2019/2199(INI)	

Spravodajkyňa:

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

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

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

PETI
Yana Toom (Renew)
AD – PE646.879v03-00
AM – PE648.397v01-00
Pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov:

FEMM
Samira Rafaela (Renew)
AD – PE646.838v02-00
 
	prijatie návrhu správy
13.	Vykonávanie nariadenia Dublin III
LIBE/9/02106
	2019/2206(INI)	

Spravodajkyňa:

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

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

FEMM
Evelyn Regner (S&D)
AL – PE653.842v01-00
 
	prijatie návrhu správy
14.	Umelá inteligencia: otázky výkladu a uplatňovania medzinárodného práva, pokiaľ ide o EÚ, v oblastiach civilného a vojenského využitia a štátnej moci mimo rozsahu trestnej justície
LIBE/9/02272
	2020/2013(INI)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
PR – PE653.860v01-00
AM – PE657.364v01-00
DT – PE650.407v01-00
 
	prijatie návrhu stanoviska

