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Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

LIBE(2020)1207_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Segunda-feira, 7 de dezembro de 2020, 9.00–12.00 e 16.45–18.45
Bruxelas
Sala: József Antall (2Q2)


e por videoconferência (será feito um teste de ligação meia hora antes de cada período)
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
OS PERÍODOS PREVISTOS SÃO MERAMENTE INDICATIVOS E ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES DURANTE A REUNIÃO.
7 de dezembro de 2020, 9.00–9.05


Abertura do período de votação à distância (em paralelo com os trabalhos da comissão) - ALTERAÇÕES
O período de votação decorrerá das 09.05 às 10.30
3.	Derrogação temporária de determinadas disposições da Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita à utilização de tecnologias por parte de fornecedores de serviços de comunicações interpessoais independentes do número para o tratamento de dados pessoais ou de outro tipo para efeitos de luta contra o abuso sexual de crianças em linha

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

Relatora:

Birgit Sippel (S&D)
PR – PE660.288v01-00
AM – PE661.791v01-00
Fundo:

LIBE


Pareceres:

ITRE
Decisão: não emitir parecer


IMCO
Decisão: não emitir parecer


CULT
Decisão: não emitir parecer


FEMM
Christine Anderson (ID)
PA – PE659.041v02-00
AM – PE660.099v01-00
 
	Apreciação e aprovação das alterações
4.	Ordens europeias de entrega ou de conservação de provas eletrónicas em matéria penal
LIBE/9/00283
***I	2018/0108(COD)	COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Relatora:

Birgit Sippel (S&D)
PR – PE642.987v01-00
AM – PE644.870v01-00
AM – PE644.802v01-00
Fundo:

LIBE


Pareceres:

IMCO
Decisão: não emitir parecer

 
	Apreciação e aprovação das alterações
5.	Normas harmonizadas aplicáveis à designação de representantes legais para efeitos de recolha de provas em processo penal
LIBE/9/00281
***I	2018/0107(COD)	COM(2018)0226 – C8-0154/2018

Relatora:

Birgit Sippel (S&D)
PR – PE642.979v02-00
AM – PE644.800v01-00
Fundo:

LIBE


Pareceres:

IMCO
Decisão: não emitir parecer

 
	Apreciação e aprovação das alterações
6.	Estabelecimento das condições de acesso a outros sistemas de informação da UE para efeitos do ETIAS e que altera o Regulamento (UE) 2018/1240, o Regulamento (CE) n.º 767/2008, o Regulamento (UE) 2017/2226 e o Regulamento (UE) 2018/1861
LIBE/9/00412
***I	2019/0002(COD)	COM(2019)0004 – C8-0024/2019

Relator:

Jeroen Lenaers (PPE)
PR – PE655.702v01-00
AM – PE658.805v01-00
Fundo:

LIBE


Pareceres:

AFET
Decisão: não emitir parecer


TRAN


 
	Apreciação e aprovação das alterações
7.	Estabelecimento das condições de acesso a outros sistemas de informação da UE e que altera o Regulamento (UE) 2018/1862 e o Regulamento (UE) 2018/xxx [ECRIS-TCN]
LIBE/9/00415
***I	2019/0001(COD)	COM(2019)0003 – C8-0025/2019

Relator:

Jeroen Lenaers (PPE)
PR – PE643.218v01-00
AM – PE658.804v01-00
Fundo:

LIBE


Pareceres:

AFET
Decisão: não emitir parecer


TRAN


 
	Apreciação e aprovação das alterações

Eventualmente
8.	Estratégia para a União da Segurança
LIBE/9/04104
	2020/2791(RSP)	

Relator:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
RE – PE660.316v01-00
AM – PE660.387v02-00
Fundo:

LIBE


 
	Apreciação e aprovação das alterações
9.	Responsabilidade das empresas por danos ambientais
LIBE/9/02695
	2020/2027(INI)	

Relatora de parecer:

Saskia Bricmont (Verts/ALE)
PA – PE658.919v01-00
AM – PE658.928v01-00
Fundo:

JURI
Antonius Manders (PPE)
PR – PE660.299v02-00
 
	Apreciação e aprovação das alterações
7 de dezembro de 2020, 9.05–9.35

10.	Relatório Anual sobre o funcionamento do espaço Schengen
LIBE/9/02088
	2019/2196(INI)	

Relatora:

Tanja Fajon (S&D)

Fundo:

LIBE


 
	Apreciação do projeto de relatório
7 de dezembro de 2020, 9.35–10.00


Debate conjunto
11.	Quitação 2019: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia
LIBE/9/03705
	2020/2140(DEC)	COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Relatora de parecer:

Caterina Chinnici (S&D)

Fundo:

CONT
Joachim Kuhs (ID)

 
	Apreciação do projeto de parecer
12.	Relatório sobre a quitação pela execução do orçamento das agências da União Europeia para o exercício de 2019: desempenho, gestão financeira e controlo
LIBE/9/04051
	2020/2194(DEC)	COM(2020)0288[51] – C9-0282/2020

Relatora de parecer:

Caterina Chinnici (S&D)

Fundo:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Apreciação do projeto de parecer
13.	Quitação 2019: Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA)
LIBE/9/03862
	2020/2152(DEC)	COM(2020)0288[13] – C9-0232/2020

Relatora de parecer:

Caterina Chinnici (S&D)

Fundo:

CONT
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Apreciação do projeto de parecer
14.	Quitação 2019: Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT)
LIBE/9/03865
	2020/2153(DEC)	COM(2020)0288[14] – C9-0233/2020

Relatora de parecer:

Caterina Chinnici (S&D)

Fundo:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Apreciação do projeto de parecer
15.	Quitação 2019: Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária Penal (Eurojust)
LIBE/9/03875
	2020/2158(DEC)	COM(2020)0288[19] – C9-0238/2020

Relatora de parecer:

Caterina Chinnici (S&D)

Fundo:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Apreciação do projeto de parecer
16.	Quitação 2019: Agência da União Europeia para a Formação Policial (CEPOL)
LIBE/9/03891
	2020/2166(DEC)	COM(2020)0288[27] – C9-0246/2020

Relatora de parecer:

Caterina Chinnici (S&D)

Fundo:

CONT
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Apreciação do projeto de parecer
17.	Quitação 2019: Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX)
LIBE/9/03894
	2020/2167(DEC)	COM(2020)0288[28] – C9-0247/2020

Relatora de parecer:

Caterina Chinnici (S&D)

Fundo:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Apreciação do projeto de parecer
18.	Quitação 2019: Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (EUROPOL)
LIBE/9/03904
	2020/2172(DEC)	COM(2020)0288[33] – C9-0252/2020

Relatora de parecer:

Caterina Chinnici (S&D)

Fundo:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Apreciação do projeto de parecer
19.	Quitação 2019: Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (GEAA)
LIBE/9/03922
	2020/2180(DEC)	COM(2020)0288[41] – C9-0260/2020

Relatora de parecer:

Caterina Chinnici (S&D)

Fundo:

CONT
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Apreciação do projeto de parecer
20.	Quitação 2019 : Agência da União Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas Informáticos de Grande Escala no Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça (eu-LISA)
LIBE/9/03924
	2020/2181(DEC)	COM(2020)0288[42] – C9-0261/2020

Relatora de parecer:

Caterina Chinnici (S&D)

Fundo:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Apreciação do projeto de parecer
21.	Quitação 2019: Orçamento geral da UE – Autoridade Europeia para a Proteção de Dados
LIBE/9/03851
	2020/2148(DEC)	COM(2020)0288[09] – C9-0228/2020

Relatora de parecer:

Caterina Chinnici (S&D)

Fundo:

CONT
Cristian Ghinea (Renew)

 
	Apreciação do projeto de parecer
7 de dezembro de 2020, 10.00–10.30

22.	Criação do Fundo para a Segurança Interna
LIBE/9/01286
***I	2018/0250(COD)	COM(2018)0472 – C8-0267/2018

Relatora:

Monika Hohlmeier (PPE)

Fundo:

LIBE


 
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 74.º, n.º 3)
23.	Criação do Fundo para o Asilo e a Migração
LIBE/9/01284
***I	2018/0248(COD)	COM(2018)0471 – C8-0271/2018

Relatora:

Tanja Fajon (S&D)

Fundo:

LIBE


 
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 74.º, n.º 3)
24.	Criação, no âmbito do Fundo para a Gestão Integrada das Fronteiras, do instrumento de apoio financeiro à gestão das fronteiras e dos vistos
LIBE/9/01285
***I	2018/0249(COD)	COM(2018)0473 – C8-0272/2018

Relatora:

Tanja Fajon (S&D)

Fundo:

LIBE


 
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 74.º, n.º 3)
7 de dezembro de 2020, 10.30–11.00

25.	Novas vias para a uma migração laboral legal
LIBE/9/02255
	2020/2010(INI)	

Relatora:

Sylvie Guillaume (S&D)
PR – PE657.255v01-00
Fundo:

LIBE*


Pareceres:

EMPL*
Elżbieta Rafalska (ECR)
PA – PE655.901v01-00
AM – PE657.374v01-00
 
	Apreciação do projeto de relatório
7 de dezembro de 2020, 11.00–11.10

26.	Construir o futuro digital da Europa: eliminar obstáculos ao funcionamento do mercado único digital e melhorar a utilização da inteligência artificial para os consumidores europeus
LIBE/9/04410
	2020/2216(INI)	

Relatora de parecer:

Annalisa Tardino (ID)
PA – PE660.406v01-00
Fundo:

IMCO*
Deirdre Clune (PPE)

 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 14 de dezembro de 2020, 12.00
7 de dezembro de 2020, 11.10–12.00


À porta fechada
27.	Avaliação pela Comissão do carácter adequado da legislação do Reino Unido em matéria de proteção de dados
LIBE/9/04753
	Exposição da Comissão
7 de dezembro de 2020, 16.45–16.50


Abertura do período de votação à distância (em paralelo com os trabalhos da comissão) - TEXTOS FINAIS
O período de votação decorrerá das 16.50 às 17.30
28.	Derrogação temporária de determinadas disposições da Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita à utilização de tecnologias por parte de fornecedores de serviços de comunicações interpessoais independentes do número para o tratamento de dados pessoais ou de outro tipo para efeitos de luta contra o abuso sexual de crianças em linha

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

Relatora:

Birgit Sippel (S&D)
PR – PE660.288v01-00
AM – PE661.791v01-00
Fundo:

LIBE


Pareceres:

ITRE
Decisão: não emitir parecer


IMCO
Decisão: não emitir parecer


CULT
Decisão: não emitir parecer


FEMM
Christine Anderson (ID)
PA – PE659.041v02-00
AM – PE660.099v01-00
 
	Aprovação do projeto de relatório
Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais e da composição da equipa de negociação
29.	Ordens europeias de entrega ou de conservação de provas eletrónicas em matéria penal
LIBE/9/00283
***I	2018/0108(COD)	COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Relatora:

Birgit Sippel (S&D)
PR – PE642.987v01-00
AM – PE644.870v01-00
AM – PE644.802v01-00
Fundo:

LIBE


Pareceres:

IMCO
Decisão: não emitir parecer

 
	Aprovação do projeto de relatório
Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais e da composição da equipa de negociação
30.	Normas harmonizadas aplicáveis à designação de representantes legais para efeitos de recolha de provas em processo penal 
LIBE/9/00281
***I	2018/0107(COD)	COM(2018)0226 – C8-0154/2018

Relatora:

Birgit Sippel (S&D)
PR – PE642.979v02-00
AM – PE644.800v01-00
Fundo:

LIBE


Pareceres:

IMCO
Decisão: não emitir parecer

 
	Aprovação do projeto de relatório
Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais e da composição da equipa de negociação
31.	Estabelecimento das condições de acesso a outros sistemas de informação da UE para efeitos do ETIAS e que altera o Regulamento (UE) 2018/1240, o Regulamento (CE) n.º 767/2008, o Regulamento (UE) 2017/2226 e o Regulamento (UE) 2018/1861
LIBE/9/00412
***I	2019/0002(COD)	COM(2019)0004 – C8-0024/2019

Relator:

Jeroen Lenaers (PPE)
PR – PE655.702v01-00
AM – PE658.805v01-00
Fundo:

LIBE


Pareceres:

AFET
Decisão: não emitir parecer


TRAN


 
	Aprovação do projeto de relatório
Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais e da composição da equipa de negociação
32.	Estabelecimento das condições de acesso a outros sistemas de informação da UE e que altera o Regulamento (UE) 2018/1862 e o Regulamento (UE) 2018/xxx [ECRIS-TCN]
LIBE/9/00415
***I	2019/0001(COD)	COM(2019)0003 – C8-0025/2019

Relator:

Jeroen Lenaers (PPE)
PR – PE643.218v01-00
AM – PE658.804v01-00
Fundo:

LIBE


Pareceres:

AFET
Decisão: não emitir parecer


TRAN


 
	Aprovação do projeto de relatório
Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais e da composição da equipa de negociação

Eventualmente
33.	Estratégia para a União da Segurança
LIBE/9/04104
	2020/2791(RSP)	

Relator:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
RE – PE660.316v01-00
AM – PE660.387v02-00
Fundo:

LIBE


 
	Aprovação da proposta de resolução
34.	Responsabilidade das empresas por danos ambientais
LIBE/9/02695
	2020/2027(INI)	

Relatora de parecer:

Saskia Bricmont (Verts/ALE)
PA – PE658.919v01-00
AM – PE658.928v01-00
Fundo:

JURI
Antonius Manders (PPE)
PR – PE660.299v02-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
7 de dezembro de 2020, 16.50–18.05

35.	Conclusões da Presidência alemã no domínio da justiça e dos assuntos internos
LIBE/9/04754
	Apresentação por Horst Lorenz Seehofer, ministro do Interior, da Construção e da Comunidade
Apresentação por Christine Lambrecht, ministra da Justiça
7 de dezembro de 2020, 18.05–18.15

36.	Relatório de avaliação da Comissão sobre a execução do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados dois anos após a sua aplicação 
LIBE/9/03485
	2020/2717(RSP)	

Relator:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
RE – PE660.347v01-00
Fundo:

LIBE


 
	Apreciação da proposta de resolução
Prazo para a apresentação de alterações: 14 de dezembro de 2020, 12.00
7 de dezembro de 2020, 18.15–18.45


Eventualmente
37.	Troca de pontos de vista com o Grupo de Trabalho da UE sobre o resultado das negociações sobre uma relação entre a UE e o Reino Unido no que diz respeito às questões relacionadas com a LIBE
LIBE/9/04763
	Troca de pontos de vista
38.	Diversos
39.	Próximas reuniões
	11 de janeiro de 2021, 16.45–18.45 (Bruxelas)

