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Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE(2020)1130_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 30 ноември 2020 г., 16.45–18.45 ч.
Вторник, 1 декември 2020 г., 13.45–15.45 ч. и 16.45–18.45 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2)
както и чрез видеоконферентна връзка (половин час преди всеки часови интервал ще се провежда тест на връзката)
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА ЗАСЕДАНИЕТО.
30 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 17.20 ч.
3.	Прилагане на европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки
LIBE/9/02108
	2019/2207(INI)	

Докладчик:

Хавиер Сарсалехос (PPE)
PR – PE655.688v01-00
AM – PE658.878v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагаща:

AFCO
Паулу Ранжел (PPE)
AD – PE648.270v02-00
AM – PE658.701v01-00
 
	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


Подпомагащи:

FEMM
Евелин Регнер (S&D)
AL – PE653.842v01-00
 
	Разглеждане и приемане на измененията
5.	Доклад за прилагането на Директивата относно връщането
LIBE/9/02110
	2019/2208(INI)	

Докладчик:

Тинеке Стрик (Verts/ALE)
PR – PE653.716v01-00
AM – PE655.606v01-00
Водеща:

LIBE


 
	Разглеждане и приемане на измененията
6.	Последиците от изменението на климата върху правата на човека и ролята на защитниците на околната среда по този въпрос
LIBE/9/03626
	2020/2134(INI)	

Докладчик по становище:

Лена Дюпон (PPE)
PA – PE658.863v01-00
AM – PE660.268v01-00
Водеща:

AFET
Мария Сорая Родригес Рамос (Renew)
PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00
 
	Разглеждане и приемане на измененията
30 ноември 2020 г., 16.50–17.30 ч.
7.	Борба с организираните престъпления против собствеността и представяне на проекта "Spectre"
LIBE/9/04696
	Представяне от генерал Марк дьо Тарле, ръководител на Националната служба за борба с организираната мобилна престъпност във Франция (OCLDI), френска жандармерия
Представяне от Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
30 ноември 2020 г., 17.30–18.45 ч.
Общо разискване
8.	Процедури по член 7, параграф 1 от ДЕС по отношение на положението с принципите на правовата държава в Унгария и Полша
LIBE/9/04682
	Размяна на мнения с представител на германското председателство (очаква се потвърждение)
Размяна на мнения с Дидие Рейндерс, член на Комисията, отговарящ за правосъдието
Размяна на мнения с представител на националните органи на Унгария (очаква се потвърждение)
Размяна на мнения с представител на националните органи на Полша (очаква се потвърждение)
9.	Последните събития в Унгария и Полша във връзка с правата на ЛГБТИ лицата
LIBE/9/04684
	Представяне от Хелена Дали, член на Комисията, отговарящ за въпросите на равнопоставеността (очаква се потвърждение)
1 декември 2020 г., 13.45–13.50 ч.
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (успоредно с дейности на комисията) – ОКОНЧАТЕЛНИ ТЕКСТОВЕ
Гласуването ще се проведе от 13.50 ч. до 14.20 ч.
10.	Прилагане на европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки
LIBE/9/02108
	2019/2207(INI)	

Докладчик:

Хавиер Сарсалехос (PPE)
PR – PE655.688v01-00
AM – PE658.878v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагаща:

AFCO
Паулу Ранжел (PPE)
AD – PE648.270v02-00
AM – PE658.701v01-00
 
	Приемане на проекта на доклад
11.	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
12.	Доклад за прилагането на Директивата относно връщането
LIBE/9/02110
	2019/2208(INI)	

Докладчик:

Тинеке Стрик (Verts/ALE)
PR – PE653.716v01-00
AM – PE655.606v01-00
Водеща:

LIBE


 
	Приемане на проекта на доклад
13.	Последиците от изменението на климата върху правата на човека и ролята на защитниците на околната среда по този въпрос
LIBE/9/03626
	2020/2134(INI)	

Докладчик по становище:

Лена Дюпон (PPE)
PA – PE658.863v01-00
AM – PE660.268v01-00
Водеща:

AFET
Мария Сорая Родригес Рамос (Renew)
PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
1 декември 2020 г., 13.50–14.45 ч.
14.	Неотдавнашните твърдения за връщания на мигранти по време на операции на Frontex в Източното Средиземноморие
LIBE/9/04689
	Представяне от Фабрис Лежери, изпълнителен директор, Frontex
1 декември 2020 г., 14.45–15.45 ч.
1 декември 2020 г., 16.45–18.45 ч.
15.	Междупарламентарно заседание на комисии относно оценяването на дейността на Евроюст
(вж. отделен проект на програма)
16.	Разни въпроси
17.	Следващи заседания
	7 декември 2020 г., 9.00–12.00 ч. и 16.45–18.45 ч.

