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Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

LIBE(2021)0111_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2021 m. sausio 11 d., pirmadienis, 16.45–18.45 val.
Briuselis
Salė: József Antall (2Q2)


Taip pat per vaizdo konferenciją (prisijungimo testas vyks likus pusei valandos iki posėdžio).
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininko pranešimai
Numatytas nuotolinio balsavimo laikas:
– 2021 m. sausio 11 d., pirmadienis, 16.50–18.00 val.: balsavimas dėl pakeitimų,
– 2021 m. sausio 12 d., antradienis, 12.00–12.30 val.: balsavimas dėl galutinių tekstų (apie balsavimo pradžią ir pabaigą bus pranešta tik e. paštu).

Apie abu balsavimus bus paskelbta LIBE komiteto 2021 m. sausio 11 d., pirmadienio, posėdžio metu 16.45 val.
2021 m. sausio 11 d. 16.45–16.50 val.


Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia (vykstant komiteto procedūrai): PAKEITIMAI.
Balsavimas vyks nuo 16.50 val. iki 18.00 val.
3.	2016–2018 m. metinė ataskaita dėl visuomenės teisės susipažinti su dokumentais (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 7 dalis)
LIBE/9/02091
	2019/2198(INI)	

Pranešėjas:

Ioan-Rareș Bogdan (PPE)
PR – PE648.491v01-00
AM – PE660.295v01-00
Atsakingas komitetas:

LIBE


Nuomonę teikiantis komitetas:

AFCO
Loránt Vincze (PPE)
AD – PE648.269v02-00
AM – PE652.576v01-00
 
	Pakeitimų svarstymas ir priėmimas

4.	Direktyvos 2013/32/ES 43 straipsnio dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendrų procedūrų įgyvendinimo pranešimas
LIBE/9/02646
	2020/2047(INI)	

Pranešėjas:

Erik Marquardt (Verts/ALE)
PR – PE660.061v01-00
AM – PE660.396v01-00
Atsakingas komitetas:

LIBE


 
	Pakeitimų svarstymas ir priėmimas

5.	Žmogaus teisių apsauga ir ES išorės migracijos politika
LIBE/9/03579
	2020/2116(INI)	

Nuomonės referentė:

Sira Rego (The Left)
PA – PE658.862v01-00
AM – PE660.341v01-00
Atsakingas komitetas:

AFET
Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE660.103v01-00
AM – PE662.125v01-00
 
	Pakeitimų svarstymas ir priėmimas

6.	Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, įgyvendinimas atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją


LIBE/9/02977
	2020/2086(INI)	

Nuomonės referentė:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
PA – PE658.775v01-00
AM – PE660.074v01-00
Atsakingas komitetas:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Pakeitimų svarstymas ir priėmimas

7.	Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 ir 2019/818, kiek tai susiję su prieigos prie kitų ES informacinių sistemų Vizų informacinės sistemos (VIS) tikslais sąlygų nustatymu
LIBE/9/04240
***I	2018/0152B(COD)	COM(2018)0302[02] – C9-0297/2020

Pranešėjas:

Paulo Rangel (PPE)

Atsakingas komitetas:

LIBE


 
	Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

8.	Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas XX/2018 [Sąveikos reglamentas] ir Sprendimas 2004/512/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2008/633/JHA
LIBE/9/01249
***I	2018/0152A(COD)	COM(2018)0302[01] – C8-0185/2018

Pranešėjas:

Paulo Rangel (PPE)

Atsakingas komitetas:

LIBE


 
	Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

9.	Teroristinio turinio sklaidos internete prevencija
LIBE/9/01287
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Pranešėjas:

Patryk Jaki (ECR)

Atsakingas komitetas:

LIBE


 
	Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

2021 m. sausio 11 d. 16.50–17.35 val.

10.	Dalinis Reglamento (EB) Nr. 168/2007, įsteigiančio Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą, keitimas
LIBE/9/03254
***	2020/0112(APP)	COM(2020)0225

Pranešėjas:

Lukas Mandl (PPE)
PR – PE660.336v01-00
Atsakingas komitetas:

LIBE


Nuomonę teikiantys komitetai:

AFET
Sprendimas: nuomonės neteikti


FEMM
Evelyn Regner (S&D)
PA – PE662.080v01-00
 
	Komisijos pranešimas

Pranešimo projekto svarstymas
2021 m. sausio 11 d. 17.35–18.05 val.

11.	Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygos
LIBE/9/00162
***I	2016/0176(COD)	COM(2016)0378 – C8-0213/2016

Pranešėjas:

Javier Moreno Sánchez (S&D)

Atsakingas komitetas:

LIBE*


Nuomonę teikiantys komitetai:

EMPL*
Tatjana Ždanoka (Verts/ALE)


JURI
Sprendimas: nuomonės neteikti

 
	Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

2021 m. sausio 11 d. 18.05–18.45 val.

12.	LIBE komiteto Demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių stebėsenos grupės veikla
LIBE/9/02808
	Demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių stebėsenos grupės pirmininkės Sophie In’t Veld ataskaita komitetui

13.	Kiti klausimai
14.	Kiti posėdžiai
	2021 m. sausio 27 d. 9.00–12.00 val. ir 13.45–16.15 val. ir 16.45–18.45 val. (Briuselis)

2021 m. sausio 12 d. 12.00–12.30 val.


Nuotolinio balsavimo procedūra (tik e. paštu): GALUTINIAI TEKSTAI.
Balsavimas vyks nuo 12.00 val. iki 12.20 val.
15.	2016–2018 m. metinė ataskaita dėl visuomenės teisės susipažinti su dokumentais (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 7 dalis)
LIBE/9/02091
	2019/2198(INI)	

Pranešėjas:

Ioan-Rareș Bogdan (PPE)
PR – PE648.491v01-00
AM – PE660.295v01-00
Atsakingas komitetas:

LIBE


Nuomonę teikiantis komitetas:

AFCO
Loránt Vincze (PPE)
AD – PE648.269v02-00
AM – PE652.576v01-00
 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

16.	Direktyvos 2013/32/ES 43 straipsnio dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendrų procedūrų įgyvendinimo pranešimas
LIBE/9/02646
	2020/2047(INI)	

Pranešėjas:

Erik Marquardt (Verts/ALE)
PR – PE660.061v01-00
AM – PE660.396v01-00
Atsakingas komitetas:

LIBE


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

17.	Žmogaus teisių apsauga ir ES išorės migracijos politika
LIBE/9/03579
	2020/2116(INI)	

Nuomonės referentė:

Sira Rego (The Left)
PA – PE658.862v01-00
AM – PE660.341v01-00
Atsakingas komitetas:

AFET
Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE660.103v01-00
AM – PE662.125v01-00
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas

18.	Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, įgyvendinimas atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją


LIBE/9/02977
	2020/2086(INI)	

Nuomonės referentė:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
PA – PE658.775v01-00
AM – PE660.074v01-00
Atsakingas komitetas:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas


