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Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

LIBE(2020)1130_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 30. novembra 2020 od 16.45 do 18.45 h
utorok 1. decembra 2020 od 13.45 do 15.45 h a od 16.45 do 18.45 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (2Q2)
a prostredníctvom videokonferencie (skúška pripojenia sa uskutoční pol hodiny pred každým blokom schôdze)
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
UPOZORŇUJEME, ŽE VŠETKY UVEDENÉ ČASY SÚ IBA ORIENTAČNÉ A POČAS SCHÔDZE SA MÔŽU ZMENIŤ.
30. 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 17.20 h.
3.	Vykonávanie európskeho zatykača a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
LIBE/9/02108
	2019/2207(INI)	

Spravodajca:

Javier Zarzalejos (PPE)
PR – PE655.688v01-00
AM – PE658.878v01-00
Gestorský výbor:

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFCO
Paulo Rangel (PPE)
AD – PE648.270v02-00
AM – PE658.701v01-00
 
	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.	Správa o vykonávaní smernice o návrate
LIBE/9/02110
	2019/2208(INI)	

Spravodajkyňa:

Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE653.716v01-00
AM – PE655.606v01-00
Gestorský výbor:

LIBE


 
	preskúmanie a prijatie pozmeňujúcich návrhov
6.	Účinky zmeny klímy na ľudské práva a úloha ochrancov životného prostredia v tejto oblasti
LIBE/9/03626
	2020/2134(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Lena Düpont (PPE)
PA – PE658.863v01-00
AM – PE660.268v01-00
Gestorský výbor:

AFET
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00
 
	preskúmanie a prijatie pozmeňujúcich návrhov
30. novembra 2020 od 16.50 do 17.30 h
7.	Boj proti organizovanej majetkovej trestnej činnosti a prezentácia projektu Spectre
LIBE/9/04696
	výklad generála Marca de Tarlého, vedúceho Národného úradu pre boj proti mobilnej organizovanej trestnej činnosti vo Francúzsku (OCLDI), francúzska Gendarmerie
výklad Europolu
30. novembra 2020 od 17.30 do 18.45 h
Spoločná rozprava
8.	Postupy podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ v súvislosti so situáciou v oblasti právneho štátu v Maďarsku a Poľsku
LIBE/9/04682
	výmena názorov so zástupcom nemeckého predsedníctva (bude potvrdené)
výmena názorov s Didierom Reyndersom, komisárom pre spravodlivosť
výmena názorov so zástupcom maďarských vnútroštátnych orgánov (bude potvrdené)
výmena názorov so zástupcom poľských vnútroštátnych orgánov (bude potvrdené)
9.	Nedávny vývoj v Maďarsku a Poľsku v súvislosti s právami LGBTI osôb
LIBE/9/04684
	výklad Heleny Dalliovej, komisárky pre rovnosť (bude potvrdené)
1. decembra 2020 od 13.45 do 13.50 h
Začiatok hlasovania na diaľku (súbežne s konaním vo výbore) – KONEČNÉ ZNENIA
Hlasovať bude možné od 13.50 do 14.20 h.
10.	Vykonávanie európskeho zatykača a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
LIBE/9/02108
	2019/2207(INI)	

Spravodajca:

Javier Zarzalejos (PPE)
PR – PE655.688v01-00
AM – PE658.878v01-00
Gestorský výbor:

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFCO
Paulo Rangel (PPE)
AD – PE648.270v02-00
AM – PE658.701v01-00
 
	prijatie návrhu správy
11.	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
12.	Správa o vykonávaní smernice o návrate
LIBE/9/02110
	2019/2208(INI)	

Spravodajkyňa:

Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE653.716v01-00
AM – PE655.606v01-00
Gestorský výbor:

LIBE


 
	prijatie návrhu správy
13.	Účinky zmeny klímy na ľudské práva a úloha ochrancov životného prostredia v tejto oblasti
LIBE/9/03626
	2020/2134(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Lena Düpont (PPE)
PA – PE658.863v01-00
AM – PE660.268v01-00
Gestorský výbor:

AFET
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00
 
	prijatie návrhu stanoviska
1. decembra 2020 od 13.50 do 14.45 h
14.	Nedávne obvinenia z odopretia vstupu počas operácií Frontexu vo východnom Stredozemí
LIBE/9/04689
	výklad výkonného riaditeľa agentúry Frontex Fabricea Leggeriho
1. decembra 2020 od 14.45 do 15.45 h
1. decembra 2020 od 16.45 do 18.45 h
15.	Medziparlamentná schôdza výborov o hodnotení činností EUROJUST-u
(pozri osobitný návrh programu schôdze)
16.	Rôzne otázky
17.	Nasledujúce schôdze
	7. decembra 2020 od 9.00 do 12.00 h a od 16.45 do 18.45 h

