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Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE(2020)1207_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 7 декември 2020 г., 9.00–12.00 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.
7 декември 2020 г., 9.00–9.05 ч.
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (успоредно с дейности на комисията) – ИЗМЕНЕНИЯ
Гласуването ще се проведе от 9.05 ч. до 10.30 ч.
3.	Временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на технологии от доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà за обработка на лични и други данни за целите на борбата със сексуалното насилие над деца онлайн

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

Докладчик:

Биргит Зипел (S&D)
PR – PE660.288v01-00
AM – PE661.791v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

ITRE
Решение: без становище


IMCO
Решение: без становище


CULT
Решение: без становище


FEMM
Кристине Андерсон (ID)
PA – PE659.041v02-00
AM – PE660.099v01-00
 
	Разглеждане и приемане на измененията

4.	Европейски заповеди за предоставяне и за запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси
LIBE/9/00283
***I	2018/0108(COD)	COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Докладчик:

Биргит Зипел (S&D)
PR – PE642.987v01-00
AM – PE644.870v01-00
AM – PE644.802v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагаща:

IMCO
Решение: без становище

 
	Разглеждане и приемане на измененията

5.	Хармонизирани правила относно определянето на юридически представители за целите на събирането на доказателства по наказателни производства
LIBE/9/00281
***I	2018/0107(COD)	COM(2018)0226 – C8-0154/2018

Докладчик:

Биргит Зипел (S&D)
PR – PE642.979v02-00
AM – PE644.800v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагаща:

IMCO
Решение: без становище

 
	Разглеждане и приемане на измененията

6.	Определяне на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на ETIAS и изменение на Регламент (EС) 2018/1240, Регламент (EО) № 767/2008, Регламент (ЕС) 2017/2226 и Регламент (ЕС) 2018/1861
LIBE/9/00412
***I	2019/0002(COD)	COM(2019)0004 – C8-0024/2019

Докладчик:

Йерун Ленарс (PPE)
PR – PE655.702v01-00
AM – PE658.805v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFET
Решение: без становище


TRAN


 
	Разглеждане и приемане на измененията

7.	Определяне на условията за достъп до другите информационни системи на ЕС и изменение на Регламент (ЕС) 2018/1862 и Регламент (ЕС) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]
LIBE/9/00415
***I	2019/0001(COD)	COM(2019)0003 – C8-0025/2019

Докладчик:

Йерун Ленарс (PPE)
PR – PE643.218v01-00
AM – PE658.804v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFET
Решение: без становище


TRAN


 
	Разглеждане и приемане на измененията

Евентуално
8.	Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност
LIBE/9/04104
	2020/2791(RSP)	

Докладчик:

Хуан Фернандо Лопес Агилар (S&D)
RE – PE660.316v01-00
AM – PE660.387v02-00
Водеща:

LIBE


 
	Разглеждане и приемане на измененията

9.	Отговорност на дружествата за екологични щети
LIBE/9/02695
	2020/2027(INI)	

Докладчик по становище:

Саския Брикмон (Verts/ALE)
PA – PE658.919v01-00
AM – PE658.928v01-00
Водеща:

JURI –
Тоан Мандерс (PPE)
PR – PE660.299v02-00
 
	Разглеждане и приемане на измененията

7 декември 2020 г., 9.05–9.35 ч.
10.	Годишен доклад за функционирането на Шенгенското пространство
LIBE/9/02088
	2019/2196(INI)	

Докладчик:

Таня Файон (S&D)

Водеща:

LIBE


 
	Разглеждане на проекта на доклад

7 декември 2020 г., 9.35–10.00 ч.
Общо разискване
11.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия
LIBE/9/03705
	2020/2140(DEC)	COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Докладчик по становище:

Катерина Киничи (S&D)

Водеща:

CONT –
Йоахим Кус (ID)

 
	Разглеждане на проекта на становище

12.	Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2019 година: постижения, финансово управление и контрол
LIBE/9/04051
	2020/2194(DEC)	COM(2020)0288[51] – C9-0282/2020

Докладчик по становище:

Катерина Киничи (S&D)

Водеща:

CONT –
Ришард Чарнецки (ECR)

 
	Разглеждане на проекта на становище

13.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
LIBE/9/03862
	2020/2152(DEC)	COM(2020)0288[13] – C9-0232/2020

Докладчик по становище:

Катерина Киничи (S&D)

Водеща:

CONT
Йоахим Станислав Бруджински (ECR)

 
	Разглеждане на проекта на становище

14.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
LIBE/9/03865
	2020/2153(DEC)	COM(2020)0288[14] – C9-0233/2020

Докладчик по становище:

Катерина Киничи (S&D)

Водеща:

CONT –
Ришард Чарнецки (ECR)

 
	Разглеждане на проекта на становище

15.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)
LIBE/9/03875
	2020/2158(DEC)	COM(2020)0288[19] – C9-0238/2020

Докладчик по становище:

Катерина Киничи (S&D)

Водеща:

CONT –
Ришард Чарнецки (ECR)

  
	Разглеждане на проекта на становище

16.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
LIBE/9/03891
	2020/2166(DEC)	COM(2020)0288[27] – C9-0246/2020

Докладчик по становище:

Катерина Киничи (S&D)

Водеща:

CONT –
Йоахим Станислав Бруджински (ECR)

 
	Разглеждане на проекта на становище

17.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
LIBE/9/03894
	2020/2167(DEC)	COM(2020)0288[28] – C9-0247/2020

Докладчик по становище:

Катерина Киничи (S&D)

Водеща:

CONT –
Ришард Чарнецки (ECR)

 
	Разглеждане на проекта на становище

18.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
LIBE/9/03904
	2020/2172(DEC)	COM(2020)0288[33] – C9-0252/2020

Докладчик по становище:

Катерина Киничи (S&D)

Водеща:

CONT –
Ришард Чарнецки (ECR)

 
	Разглеждане на проекта на становище

19.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
LIBE/9/03922
	2020/2180(DEC)	COM(2020)0288[41] – C9-0260/2020

Докладчик по становище:

Катерина Киничи (S&D)

Водеща:

CONT –
Йоахим Станислав Бруджински (ECR)

 
	Разглеждане на проекта на становище

20.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)
LIBE/9/03924
	2020/2181(DEC)	COM(2020)0288[42] – C9-0261/2020

Докладчик по становище:

Катерина Киничи (S&D)

Водеща:

CONT –
Ришард Чарнецки (ECR)

 
	Разглеждане на проекта на становище

21.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните
LIBE/9/03851
	2020/2148(DEC)	COM(2020)0288[09] – C9-0228/2020

Докладчик по становище:

Катерина Киничи (S&D)

Водеща:

CONT –
Кристиан Гиня (Renew)

 
	Разглеждане на проекта на становище

7 декември 2020 г., 10.00–10.30 ч.
22.	Създаване на фонд „Вътрешна сигурност“
LIBE/9/01286
***I	2018/0250(COD)	COM(2018)0472 – C8-0267/2018

Докладчик:

Моника Холмайер (PPE)

Водеща:

LIBE


 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

23.	Създаване на фонд „Убежище и миграция“
LIBE/9/01284
***I	2018/0248(COD)	COM(2018)0471 – C8-0271/2018

Докладчик:

Таня Файон (S&D)

Водеща:

LIBE


 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

24.	Създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите
LIBE/9/01285
***I	2018/0249(COD)	COM(2018)0473 – C8-0272/2018

Докладчик:

Таня Файон (S&D)

Водеща:

LIBE


 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

7 декември 2020 г., 10.30–11.00 ч.
25.	Нови възможности за законна трудова миграция
LIBE/9/02255
	2020/2010(INI)	

Докладчик:

Силви Гийом (S&D)
PR – PE657.255v01-00
Водеща:

LIBE*


Подпомагаща:

EMPL*
Елжбета Рафалска (ECR)
PA – PE655.901v01-00
AM – PE657.374v01-00
 
	Разглеждане на проекта на доклад

7 декември 2020 г., 11.00–11.10 ч.
26.	Изграждане на цифровото бъдеще на Европа: премахване на пречките пред функционирането на цифровия единен пазар и подобряване на използването на изкуствения интелект за европейските потребители
LIBE/9/04410
	2020/2216(INI)	

Докладчик по становище:

Анализа Тардино (ID)
PA – PE660.406v01-00
Водеща:

IMCO*
Дирдре Клун (PPE)

 
	Разглеждане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 14 декември 2020 г., 12.00 ч.

7 декември 2020 г., 11.10–12.00 ч.
При закрити врати
27.	Оценка на Комисията на адекватността на правната рамка на Обединеното кралство за защита на данните: актуално състояние
LIBE/9/04753
	Изложение на Комисията

7 декември 2020 г., 16.45–16.50 ч.
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (успоредно с дейности на комисията) – ОКОНЧАТЕЛНИ ТЕКСТОВЕ
Гласуването ще се проведе от 16.50 ч. до 17.30 ч.
28.	Временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на технологии от доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà за обработка на лични и други данни за целите на борбата със сексуалното насилие над деца онлайн

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

Докладчик:

Биргит Зипел (S&D)
PR – PE660.288v01-00
AM – PE661.791v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

ITRE
Решение: без становище


IMCO
Решение: без становище


CULT
Решение: без становище


FEMM
Кристине Андерсон (ID)
PA – PE659.041v02-00
AM – PE660.099v01-00
 
	Приемане на проекта на доклад
	Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори и относно състава на преговарящия екип

29.	Европейски заповеди за предоставяне и за запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси
LIBE/9/00283
***I	2018/0108(COD)	COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Докладчик:

Биргит Зипел (S&D)
PR – PE642.987v01-00
AM – PE644.870v01-00
AM – PE644.802v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагаща:

IMCO
Решение: без становище

 
	Приемане на проекта на доклад
	Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори и относно състава на преговарящия екип

30.	Хармонизирани правила относно определянето на юридически представители за целите на събирането на доказателства по наказателни производства
LIBE/9/00281
***I	2018/0107(COD)	COM(2018)0226 – C8-0154/2018

Докладчик:

Биргит Зипел (S&D)
PR – PE642.979v02-00
AM – PE644.800v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагаща:

IMCO
Решение: без становище

 
	Приемане на проекта на доклад
	Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори и относно състава на преговарящия екип

31.	Определяне на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на ETIAS и изменение на Регламент (EС) 2018/1240, Регламент (EО) № 767/2008, Регламент (ЕС) 2017/2226 и Регламент (ЕС) 2018/1861
LIBE/9/00412
***I	2019/0002(COD)	COM(2019)0004 – C8-0024/2019

Докладчик:

Йерун Ленарс (PPE)
PR – PE655.702v01-00
AM – PE658.805v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFET
Решение: без становище


TRAN


 
	Приемане на проекта на доклад
	Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори и относно състава на преговарящия екип

32.	Определяне на условията за достъп до другите информационни системи на ЕС и изменение на Регламент (ЕС) 2018/1862 и Регламент (ЕС) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]
LIBE/9/00415
***I	2019/0001(COD)	COM(2019)0003 – C8-0025/2019

Докладчик:

Йерун Ленарс (PPE)
PR – PE643.218v01-00
AM – PE658.804v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFET
Решение: без становище


TRAN


 
	Приемане на проекта на доклад
	Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори и относно състава на преговарящия екип

Евентуално
33.	Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност
LIBE/9/04104
	2020/2791(RSP)	

Докладчик:

Хуан Фернандо Лопес Агилар (S&D)
RE – PE660.316v01-00
AM – PE660.387v02-00
Водеща:

LIBE


 
	Приемане на предложението за резолюция

34.	Отговорност на дружествата за екологични щети
LIBE/9/02695
	2020/2027(INI)	

Докладчик по становище:

Саския Брикмон (Verts/ALE)
PA – PE658.919v01-00
AM – PE658.928v01-00
Водеща:

JURI –
Тоан Мандерс (PPE)
PR – PE660.299v02-00
 
	Приемане на проекта на становище

7 декември 2020 г., 16.50–18.05 ч.
35.	Заключения на германското председателство в областта на правосъдието и вътрешните работи
LIBE/9/04754
	Представяне от г-н Хорст Лоренц Зеехофер, министър на вътрешните работи, строителството и общността
	Представяне от г-жа Кристин Ламбрехт, министър на правосъдието

7 декември 2020 г., 18.05–18.15 ч.
36.	Доклад за оценка на Комисията за прилагането на Общия регламент относно защитата на данните две години след неговото прилагане
LIBE/9/03485
	2020/2717(RSP)	

Докладчик:

Хуан Фернандо Лопес Агилар (S&D)
RE – PE660.347v01-00
Водеща:

LIBE


 
	Разглеждане на предложението за резолюция
	Краен срок за внасяне на измененията: 14 декември 2020 г., 12.00 ч.

7 декември 2020 г., 18.15–18.45 ч.
Евентуално
37.	Размяна на мнения с работна група на ЕС относно резултата от преговорите за отношенията между ЕС и Обединеното кралство по отношение на въпроси, свързани с комисията LIBE
LIBE/9/04763
	Размяна на мнения

38.	Разни въпроси
39.	Следващи заседания
	11 януари 2021 г., 16.45–18.45 ч. (Брюксел)


