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Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

LIBE(2020)1130_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, από 16.45 έως 18.45
Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45 και από 16.45 έως 18.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (2Q2)
και μέσω τηλεδιάσκεψης (θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική σύνδεση μισή ώρα πριν από κάθε χρονοθυρίδα)
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
ΕΠΙΣΗΜΑΊΝΕΤΑΙ ΌΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΟΝΟΘΥΡΙΔΕΣ ΕΊΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.
30 Νοεμβρίου 2020, από 16.45 έως 16.50
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής) — ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από 16.50 έως 17.20
3.	Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και των διαδικασιών παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών
LIBE/9/02108
	2019/2207(INI)	

Εισηγητής:

Javier Zarzalejos (PPE)
PR – PE655.688v01-00
AM – PE658.878v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

AFCO
Paulo Rangel (PPE)
AD – PE648.270v02-00
AM – PE658.701v01-00
 
	Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών
4.	Εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ»
LIBE/9/02106
	2019/2206(INI)	

Εισηγήτρια:

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

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

FEMM
Evelyn Regner (S&D)
AL – PE653.842v01-00
 
	Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών
5.	Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή
LIBE/9/02110
	2019/2208(INI)	

Εισηγήτρια:

Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE653.716v01-00
AM – PE655.606v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών
6.	Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα ανθρώπινα δικαιώματα και ο ρόλος των υπερασπιστών του περιβάλλοντος στο ζήτημα αυτό
LIBE/9/03626
	2020/2134(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Lena Düpont (PPE)
PA – PE658.863v01-00
AM – PE660.268v01-00
Επί της ουσίας:

AFET
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00
 
	Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών
30 Νοεμβρίου 2020, από 16.50 έως 17.30
7.	Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος κατά της ιδιοκτησίας και παρουσίαση του σχεδίου Spectre
LIBE/9/04696
	Παρουσίαση από τον στρατηγό Marc de Tarlé, επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου κινητού εγκλήματος στη Γαλλία (OCLDI), Γαλλική Χωροφυλακή
Παρουσίαση από την Ευρωπόλ
30 Νοεμβρίου 2020, από 17.30 έως 18.45
Κοινή συζήτηση
8.	Διαδικασίες του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία και την Πολωνία
LIBE/9/04682
	Ανταλλαγή απόψεων με εκπρόσωπο της γερμανικής προεδρίας (προς επιβεβαίωση)
Ανταλλαγή απόψεων με τον Didier Reynders, Επίτροπο Δικαιοσύνης
Ανταλλαγή απόψεων με εκπρόσωπο των εθνικών αρχών της Ουγγαρίας (προς επιβεβαίωση)
Ανταλλαγή απόψεων με εκπρόσωπο των εθνικών αρχών της Πολωνίας (προς επιβεβαίωση)
9.	Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ουγγαρία και την Πολωνία όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ
LIBE/9/04684
	Παρουσίαση από την Helena Dalli, Επίτροπο Ισότητας (προς επιβεβαίωση)
1 Δεκεμβρίου 2020, από 13.45 έως 13.50
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής) — ΤΕΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από 13.50 έως 14.20
10.	Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και των διαδικασιών παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών
LIBE/9/02108
	2019/2207(INI)	

Εισηγητής:

Javier Zarzalejos (PPE)
PR – PE655.688v01-00
AM – PE658.878v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

AFCO
Paulo Rangel (PPE)
AD – PE648.270v02-00
AM – PE658.701v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
11.	Εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ»
LIBE/9/02106
	2019/2206(INI)	

Εισηγήτρια:

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

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

FEMM
Evelyn Regner (S&D)
AL – PE653.842v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
12.	Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή
LIBE/9/02110
	2019/2208(INI)	

Εισηγήτρια:

Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE653.716v01-00
AM – PE655.606v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
13.	Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα ανθρώπινα δικαιώματα και ο ρόλος των υπερασπιστών του περιβάλλοντος στο ζήτημα αυτό
LIBE/9/03626
	2020/2134(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Lena Düpont (PPE)
PA – PE658.863v01-00
AM – PE660.268v01-00
Επί της ουσίας:

AFET
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
1 Δεκεμβρίου 2020, από 13.50 έως 14.45
14.	Πρόσφατες καταγγελίες σχετικά με επαναπροωθήσεις κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων του Frontex στην Ανατολική Μεσόγειο
LIBE/9/04689
	Παρουσίαση από τον Fabrice Leggeri, εκτελεστικό διευθυντή, Frontex
1 Δεκεμβρίου 2020, από 14.45 έως 15.45
1 Δεκεμβρίου 2020, από 16.45 έως 18.45
15.	Διακοινοβουλευτική συνεδρίαση επιτροπών με θέμα την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της EUROJUST
(βλέπε χωριστό σχέδιο προγράμματος)
16.	Διάφορα
17.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	7 Δεκεμβρίου 2020, από 9.00 έως 12.00 και από 16.45 έως 18.45

