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Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE(2021)0111_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 11 януари 2021 г., 16.45–18.45 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2)
и чрез видеоконферентна връзка (половин час преди заседанието ще се проведе тест на връзката)
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
Процедурите за дистанционно гласуване са насрочени за:
- понеделник, 11 януари 2021 г., от 16.50 до 18.00 ч.: гласуване на измененията
- вторник, 12 януари, от 12.00 до 12.30 ч.: гласуване на окончателните текстове - гласуването ще започне/ще приключи само по електронната поща 

Съобщенията за двете процедури за гласуване ще бъдат обявени по време на заседанието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в понеделник, 11 януари 2021 г., в 16.45 ч.
11 януари 2021 г., 16.45–16.50 ч.


Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (успоредно с работата на комисията) – ИЗМЕНЕНИЯ
Гласуването ще се проведе от 16.50 ч. до 18.00 ч.
3.	Публичен достъп до документи (член 122, параграф 7) – годишен доклад за периода 2016 – 2018 г.
LIBE/9/02091
	2019/2198(INI)	

Докладчик:

Йоан-Рареш Богдан (PPE)
PR – PE648.491v01-00
AM – PE660.295v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFCO
Лорант Винце (PPE)
AD – PE648.269v02-00
AM – PE652.576v01-00
 
	Разглеждане и приемане на измененията

4.	Доклад за изпълнението във връзка с член 43 от Директива 2013/32/ЕС относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила
LIBE/9/02646
	2020/2047(INI)	

Докладчик:

Ерик Маркуарт (Verts/ALE)
PR – PE660.061v01-00
AM – PE660.396v01-00
Водеща:

LIBE


 
	Разглеждане и приемане на измененията

5.	Защитата на правата на човека и външната политика на ЕС в областта на миграцията
LIBE/9/03579
	2020/2116(INI)	

Докладчик по становище:

Сира Рего (GUE/NGL)
PA – PE658.862v01-00
AM – PE660.341v01-00
Водеща:

AFET
Тинеке Стрик (Verts/ALE)
PR – PE660.103v01-00
AM – PE662.125v01-00
 
	Разглеждане и приемане на измененията

6.	Прилагане на Директива 2000/78/ЕО на Съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите с оглед на Конвенцията за правата на хората с увреждания


LIBE/9/02977
	2020/2086(INI)	

Докладчик по становище:

Луция Дюриш Николсонова (ECR)
PA – PE658.775v01-00
AM – PE660.074v01-00
Водеща:

EMPL
Катрин Лангензипен (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Разглеждане и приемане на измененията

7.	Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (EС) 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 и 2019/818 по отношение на установяването на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на Визовата информационна система (ВИС)
LIBE/9/04240
***I	2018/0152B(COD)	COM(2018)0302[02] – C9-0297/2020

Докладчик:

Паулу Ранжел (PPE)

Водеща:

LIBE


 
	Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

8.	Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008, Регламент (ЕО) № 810/2009, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент XX/2018 [Регламент за оперативната съвместимост] и Решение 2004/512/ЕО и за отмяна на Решение 2008/633/ПВР на Съвета
LIBE/9/01249
***I	2018/0152A(COD)	COM(2018)0302[01] – C8-0185/2018

Докладчик:

Паулу Ранжел (PPE)

Водеща:

LIBE


 
	Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

9.	Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн
LIBE/9/01287
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Докладчик:

Патрик Яки (ECR)

Водеща:

LIBE


 
	Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

11 януари 2021 г., 16.50–17.35 ч.

10.	Изменение на Регламент (ЕО) № 168/2007 за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права
LIBE/9/03254
***	2020/0112(APP)	COM(2020)0225

Докладчик:

Лукас Мандл (PPE)
PR – PE660.336v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFET
Решение: без становище


FEMM
Евелин Регнер (S&D)
PA – PE662.080v01-00
 
	Изложение на Комисията

Разглеждане на проекта на доклад
11 януари 2021 г., 17.35–18.05 ч.

11.	Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудова заетост, изискваща висока степен на умения
LIBE/9/00162
***I	2016/0176(COD)	COM(2016)0378 – C8-0213/2016

Докладчик:

Хавиер Морено Санчес (S&D)

Водеща:

LIBE*


Подпомагащи:

EMPL*
Татяна Жданока (Verts/ALE)


JURI
Решение: без становище

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

11 януари 2021 г., 18.05–18.45 ч.

12.	Дейности на групата за мониторинг във връзка с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права към комисията LIBE
LIBE/9/02808
	Доклад пред комисията от София ин'т Велд, председател на Групата за наблюдение на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права

13.	Разни въпроси
14.	Следващи заседания
	27 януари 2021 г., 9.00–12.00 ч. и 13.45–16.15 ч. и 16.45–18.45 ч. (Брюксел)

12 януари 2021 г., 12.00–12.30 ч.
Процедура за дистанционно гласуване (само по електронната поща) - ОКОНЧАТЕЛНИ ТЕКСТОВЕ
Гласуването ще се проведе от 12.00 ч. до 12.20 ч.
15.	Публичен достъп до документи (член 122, параграф 7) – годишен доклад за периода 2016 – 2018 г.
LIBE/9/02091
	2019/2198(INI)	

Докладчик:

Йоан-Рареш Богдан (PPE)
PR – PE648.491v01-00
AM – PE660.295v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFCO
Лорант Винце (PPE)
AD – PE648.269v02-00
AM – PE652.576v01-00
 
	Приемане на проекта на доклад

16.	Доклад за изпълнението във връзка с член 43 от Директива 2013/32/ЕС относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила
LIBE/9/02646
	2020/2047(INI)	

Докладчик:

Ерик Маркуарт (Verts/ALE)
PR – PE660.061v01-00
AM – PE660.396v01-00
Водеща:

LIBE


 
	Приемане на проекта на доклад

17.	Защитата на правата на човека и външната политика на ЕС в областта на миграцията
LIBE/9/03579
	2020/2116(INI)	

Докладчик по становище:

Сира Рего (GUE/NGL)
PA – PE658.862v01-00
AM – PE660.341v01-00
Водеща:

AFET
Тинеке Стрик (Verts/ALE)
PR – PE660.103v01-00
AM – PE662.125v01-00
 
	Приемане на проекта на становище

18.	Прилагане на Директива 2000/78/ЕО на Съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите с оглед на Конвенцията за правата на хората с увреждания


LIBE/9/02977
	2020/2086(INI)	

Докладчик по становище:

Луция Дюриш Николсонова (ECR)
PA – PE658.775v01-00
AM – PE660.074v01-00
Водеща:

EMPL
Катрин Лангензипен (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Приемане на проекта на становище


