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Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

LIBE(2020)1207_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 7. decembra 2020 od 9.00 do 12.00 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.
7. decembra 2020 od 9.00 do 9.05 h


Začiatok hlasovania na diaľku (súbežne s konaním vo výbore) - POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
Hlasovať bude možné od 9.05 do 10.30 h.
3.	Dočasná výnimka z určitých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi interpersonálnych komunikačných služieb bez číslovania na spracovanie osobných a iných údajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online

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

Spravodajkyňa:

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

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE
Rozhodnutie: bez stanoviska


IMCO
Rozhodnutie: bez stanoviska


CULT
Rozhodnutie: bez stanoviska


FEMM
Christine Anderson (ID)
PA – PE659.041v02-00
AM – PE660.099v01-00
 
	preskúmanie a prijatie pozmeňujúcich návrhov
4.	Európsky príkaz na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach
LIBE/9/00283
***I	2018/0108(COD)	COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Spravodajkyňa:

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

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

IMCO
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	preskúmanie a prijatie pozmeňujúcich návrhov
5.	Harmonizované pravidlá určovania právnych zástupcov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní
LIBE/9/00281
***I	2018/0107(COD)	COM(2018)0226 – C8-0154/2018

Spravodajkyňa:

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

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

IMCO
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	preskúmanie a prijatie pozmeňujúcich návrhov
6.	Stanovenie podmienok prístupu do iných informačných systémov EÚ na účely systému ETIAS a zmena nariadenia (EÚ) 2018/1240, nariadenia (ES) č. 767/2008, nariadenia (EÚ) 2017/2226 a nariadenia (EÚ) 2018/1861
LIBE/9/00412
***I	2019/0002(COD)	COM(2019)0004 – C8-0024/2019

Spravodajca:

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

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET
Rozhodnutie: bez stanoviska


TRAN


 
	preskúmanie a prijatie pozmeňujúcich návrhov
7.	Stanovenie podmienok prístupu do iných informačných systémov EÚ a zmena nariadenia (EÚ) 2018/1862 a nariadenia (EÚ) 2018/xxx [ECRIS-TCN]
LIBE/9/00415
***I	2019/0001(COD)	COM(2019)0003 – C8-0025/2019

Spravodajca:

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

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET
Rozhodnutie: bez stanoviska


TRAN


 
	preskúmanie a prijatie pozmeňujúcich návrhov

Prípadne
8.	Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu
LIBE/9/04104
	2020/2791(RSP)	

Spravodajca:

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

LIBE


 
	preskúmanie a prijatie pozmeňujúcich návrhov
9.	Zodpovednosť spoločností za škody na životnom prostredí
LIBE/9/02695
	2020/2027(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

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

JURI
Antonius Manders (PPE)
PR – PE660.299v02-00
 
	preskúmanie a prijatie pozmeňujúcich návrhov
7. decembra 2020 od 9.05 do 9.35 h

10.	Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru
LIBE/9/02088
	2019/2196(INI)	

Spravodajkyňa:

Tanja Fajon (S&D)

Gestorský výbor:

LIBE


 
	preskúmanie návrhu správy
7. decembra 2020 od 9.35 do 10.00 h


Spoločná rozprava
11.	Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia
LIBE/9/03705
	2020/2140(DEC)	COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Caterina Chinnici (S&D)

Gestorský výbor:

CONT
Joachim Kuhs (ID)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
12.	Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2019: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola
LIBE/9/04051
	2020/2194(DEC)	COM(2020)0288[51] – C9-0282/2020

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Caterina Chinnici (S&D)

Gestorský výbor:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
13.	Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
LIBE/9/03862
	2020/2152(DEC)	COM(2020)0288[13] – C9-0232/2020

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Caterina Chinnici (S&D)

Gestorský výbor:

CONT
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
14.	Absolutórium za rok 2019: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
LIBE/9/03865
	2020/2153(DEC)	COM(2020)0288[14] – C9-0233/2020

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Caterina Chinnici (S&D)

Gestorský výbor:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
15.	Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)
LIBE/9/03875
	2020/2158(DEC)	COM(2020)0288[19] – C9-0238/2020

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Caterina Chinnici (S&D)

Gestorský výbor:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
16.	Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
LIBE/9/03891
	2020/2166(DEC)	COM(2020)0288[27] – C9-0246/2020

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Caterina Chinnici (S&D)

Gestorský výbor:

CONT
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
17.	Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (FRONTEX)
LIBE/9/03894
	2020/2167(DEC)	COM(2020)0288[28] – C9-0247/2020

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Caterina Chinnici (S&D)

Gestorský výbor:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
18.	Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (EUROPOL)
LIBE/9/03904
	2020/2172(DEC)	COM(2020)0288[33] – C9-0252/2020

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Caterina Chinnici (S&D)

Gestorský výbor:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
19.	Absolutórium za rok 2019: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
LIBE/9/03922
	2020/2180(DEC)	COM(2020)0288[41] – C9-0260/2020

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Caterina Chinnici (S&D)

Gestorský výbor:

CONT
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
20.	Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
LIBE/9/03924
	2020/2181(DEC)	COM(2020)0288[42] – C9-0261/2020

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Caterina Chinnici (S&D)

Gestorský výbor:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
21.	Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
LIBE/9/03851
	2020/2148(DEC)	COM(2020)0288[09] – C9-0228/2020

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Caterina Chinnici (S&D)

Gestorský výbor:

CONT
Cristian Ghinea (Renew)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
7. decembra 2020 od 10.00 do 10.30 h

22.	Zriadenie Fondu pre vnútornú bezpečnosť
LIBE/9/01286
***I	2018/0250(COD)	COM(2018)0472 – C8-0267/2018

Spravodajkyňa:

Monika Hohlmeier (PPE)

Gestorský výbor:

LIBE


 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)
23.	Zriadenie Fondu pre azyl a migráciu
LIBE/9/01284
***I	2018/0248(COD)	COM(2018)0471 – C8-0271/2018

Spravodajkyňa:

Tanja Fajon (S&D)

Gestorský výbor:

LIBE


 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)
24.	Zriadenie nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a víza ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc
LIBE/9/01285
***I	2018/0249(COD)	COM(2018)0473 – C8-0272/2018

Spravodajkyňa:

Tanja Fajon (S&D)

Gestorský výbor:

LIBE


 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)
7. decembra 2020 od 10.30 do 11.00 h

25.	Nové možnosti legálnej migrácie pracovných síl
LIBE/9/02255
	2020/2010(INI)	

Spravodajkyňa:

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

LIBE*


Výbory požiadané o stanovisko:

EMPL*
Elżbieta Rafalska (ECR)
PA – PE655.901v01-00
AM – PE657.374v01-00
 
	preskúmanie návrhu správy
7. decembra 2020 od 11.00 do 11.10 h

26.	Formovanie digitálnej budúcnosti Európy: odstránenie prekážok fungovania digitálneho jednotného trhu a zlepšenie používania umelej inteligencie európskymi spotrebiteľmi
LIBE/9/04410
	2020/2216(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

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

IMCO*
Deirdre Clune (PPE)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 14. december 2020, 12.00 h
7. decembra 2020 od 11.10 do 12.00 h


Za zatvorenými dverami
27.	Posúdenie Komisie týkajúce sa primeranosti právneho rámca Spojeného kráľovstva na ochranu údajov: súčasný stav
LIBE/9/04753
	výklad Komisie
7. decembra 2020 od 16.45 do 16.50 h


Začiatok hlasovania na diaľku (súbežne s konaním vo výbore) – KONEČNÉ ZNENIA
Hlasovať bude možné od 16.50 do 17.30 h.
28.	Dočasná výnimka z určitých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi interpersonálnych komunikačných služieb bez číslovania na spracovanie osobných a iných údajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online

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

Spravodajkyňa:

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

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE
Rozhodnutie: bez stanoviska


IMCO
Rozhodnutie: bez stanoviska


CULT
Rozhodnutie: bez stanoviska


FEMM
Christine Anderson (ID)
PA – PE659.041v02-00
AM – PE660.099v01-00
 
	prijatie návrhu správy
hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania a o zložení rokovacej skupiny
29.	Európsky príkaz na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach
LIBE/9/00283
***I	2018/0108(COD)	COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Spravodajkyňa:

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

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

IMCO
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	prijatie návrhu správy
hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania a o zložení rokovacej skupiny
30.	Harmonizované pravidlá určovania právnych zástupcov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní
LIBE/9/00281
***I	2018/0107(COD)	COM(2018)0226 – C8-0154/2018

Spravodajkyňa:

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

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

IMCO
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	prijatie návrhu správy
hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania a o zložení rokovacej skupiny
31.	Stanovenie podmienok prístupu do iných informačných systémov EÚ na účely systému ETIAS a zmena nariadenia (EÚ) 2018/1240, nariadenia (ES) č. 767/2008, nariadenia (EÚ) 2017/2226 a nariadenia (EÚ) 2018/1861
LIBE/9/00412
***I	2019/0002(COD)	COM(2019)0004 – C8-0024/2019

Spravodajca:

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

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET
Rozhodnutie: bez stanoviska


TRAN


 
	prijatie návrhu správy
hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania a o zložení rokovacej skupiny
32.	Stanovenie podmienok prístupu do iných informačných systémov EÚ a zmena nariadenia (EÚ) 2018/1862 a nariadenia (EÚ) 2018/xxx [ECRIS-TCN]
LIBE/9/00415
***I	2019/0001(COD)	COM(2019)0003 – C8-0025/2019

Spravodajca:

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

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET
Rozhodnutie: bez stanoviska


TRAN


 
	prijatie návrhu správy
hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania a o zložení rokovacej skupiny

Prípadne
33.	Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu
LIBE/9/04104
	2020/2791(RSP)	

Spravodajca:

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

LIBE


 
	prijatie návrhu uznesenia
34.	Zodpovednosť spoločností za škody na životnom prostredí
LIBE/9/02695
	2020/2027(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

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

JURI
Antonius Manders (PPE)
PR – PE660.299v02-00
 
	prijatie návrhu stanoviska
7. decembra 2020 od 16.50 do 18.05 h

35.	Závery nemeckého predsedníctva v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí
LIBE/9/04754
	výklad ministra vnútra, stavebníctva a komunít Horsta Lorenza Seehofera
výklad ministerky spravodlivosti Christine Lambrechtovej
7. decembra 2020 od 18.05 do 18.15 h

36.	Hodnotiaca správa Komisie o vykonávaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov po dvoch rokoch od jeho uplatňovania
LIBE/9/03485
	2020/2717(RSP)	

Spravodajca:

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

LIBE


 
	preskúmanie návrhu uznesenia
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 14. december 2020, 12.00 h
7. decembra 2020 od 18.15 do 18.45 h


Prípadne
37.	Výmena názorov s pracovnou skupinou EÚ o výsledkoch rokovaní o vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom s ohľadom na záležitosti týkajúce sa výboru LIBE
LIBE/9/04763
	výmena názorov
38.	Rôzne otázky
39.	Nasledujúce schôdze
	11. januára 2021 od 16.45 do 18.45 h (Brusel)

