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Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

LIBE(2021)0111_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Segunda-feira, 11 de janeiro de 2021, 16.45–18.45
Bruxelas
Sala: József Antall (2Q2)


E por videoconferência (a ligação será testada meia hora antes da reunião)
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
O período de votação à distância está agendado para:
- Segunda-feira, 11 de janeiro de 2021 das 16.50 às 18.00: votação sobre as alterações
- Terça-feira, 12 de janeiro das 12.00 às 12.30: votação dos textos finais - a votação terá início/fim unicamente por correio eletrónico

Os anúncios para os dois períodos de votação terão lugar durante a reunião da Comissão LIBE na segunda-feira, 11 de janeiro de 2021, às 16.45.
11 de janeiro de 2021, 16.45–16.50


Abertura do período de votação à distância (em paralelo com as deliberações da comissão) - ALTERAÇÕES
O período de votação decorrerá das 16.50 às 18.00
3.	Acesso do público aos documentos (artigo 122.º, n.º 7) - Relatório anual para os anos 2016-2018
LIBE/9/02091
	2019/2198(INI)	

Relator:

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

LIBE


Pareceres:

AFCO
Loránt Vincze (PPE)
AD – PE648.269v02-00
AM – PE652.576v01-00
 
	Apreciação e aprovação das alterações
4.	Relatório de execução do artigo 43.º da Diretiva 2013/32 relativa a procedimentos comuns de concessão e retirada do estatuto de proteção internacional
LIBE/9/02646
	2020/2047(INI)	

Relator:

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

LIBE


 
	Apreciação e aprovação das alterações
5.	A proteção dos direitos humanos e a política externa da UE em matéria de migração
LIBE/9/03579
	2020/2116(INI)	

Relatora de parecer:

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

AFET
Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE660.103v01-00
AM – PE662.125v01-00
 
	Apreciação e aprovação das alterações
6.	Execução da Diretiva 2000/78/CE do Conselho que estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional à luz da CNUDPD


LIBE/9/02977
	2020/2086(INI)	

Relatora de parecer:

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

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Apreciação e aprovação das alterações
7.	Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera os Regulamentos (UE) 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 e 2019/818 no que respeita ao estabelecimento das condições de acesso a outros sistemas de informação da UE para efeitos do Sistema de Informação sobre Vistos (VIS)
LIBE/9/04240
***I	2018/0152B(COD)	COM(2018)0302[02] – C9-0297/2020

Relator:

Paulo Rangel (PPE)

Fundo:

LIBE


 
	Votação do acordo provisório resultante das negociações interinstitucionais
8.	Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 726/2004, o Regulamento (CE) n.º 810/2009, o Regulamento (UE) n.º 2017/2226, o Regulamento (UE) n.º 2016/399, o Regulamento XX/2018 [Regulamento Interoperabilidade], e a Decisão 2004/512/CE e que revoga a Decisão 2005/387/JAI do Conselho
LIBE/9/01249
***I	2018/0152A(COD)	COM(2018)0302[01] – C8-0185/2018

Relator:

Paulo Rangel (PPE)

Fundo:

LIBE


 
	Votação do acordo provisório resultante das negociações interinstitucionais
9.	Prevenção da difusão de conteúdos terroristas em linha
LIBE/9/01287
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Relator:

Patryk Jaki (ECR)

Fundo:

LIBE


 
	Votação do acordo provisório resultante das negociações interinstitucionais
11 de janeiro de 2021, 16.50–17.35

10.	Alteração do Regulamento (CE) n.º 168/2007 que cria a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia
LIBE/9/03254
***	2020/0112(APP)	COM(2020)0225

Relator:

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

LIBE


Pareceres:

AFET
Decisão: não emitir parecer


FEMM
Evelyn Regner (S&D)
PA – PE662.080v01-00
 
	Exposição da Comissão
Apreciação do projeto de relatório
11 de janeiro de 2021, 17.35–18.05

11.	Condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de emprego altamente especializado
LIBE/9/00162
***I	2016/0176(COD)	COM(2016)0378 – C8-0213/2016

Relator:

Javier Moreno Sánchez (S&D)

Fundo:

LIBE*


Pareceres:

EMPL*
Tatjana Ždanoka (Verts/ALE)


JURI
Decisão: não emitir parecer

 
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 74.º, n.º 3)
11 de janeiro de 2021, 18.05–18.45

12.	Atividades do Grupo de Acompanhamento para a Democracia, o Estado de Direito e os Direitos Fundamentais da Comissão LIBE
LIBE/9/02808
	Prestação de informações à comissão por Sophie In’t Veld, presidente do Grupo de Acompanhamento
13.	Diversos
14.	Próximas reuniões
	27 de janeiro de 2021, 9.00–12.00 e 13.45–16.15 e 16.45–18.45 (Bruxelas)
12 de janeiro de 2021, 12.00–12.30


Período de votação à distância (apenas por correio eletrónico) - TEXTOS FINAIS
O período de votação decorrerá das 12.00 às 12.20
15.	Acesso do público aos documentos (artigo 122.º, n.º 7) - Relatório anual para os anos 2016-2018
LIBE/9/02091
	2019/2198(INI)	

Relator:

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

LIBE


Pareceres:

AFCO
Loránt Vincze (PPE)
AD – PE648.269v02-00
AM – PE652.576v01-00
 
	Aprovação do projeto de relatório
16.	Relatório de execução do artigo 43.º da Diretiva 2013/32 relativa a procedimentos comuns de concessão e retirada do estatuto de proteção internacional
LIBE/9/02646
	2020/2047(INI)	

Relator:

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

LIBE


 
	Aprovação do projeto de relatório
17.	A proteção dos direitos humanos e a política externa da UE em matéria de migração
LIBE/9/03579
	2020/2116(INI)	

Relatora de parecer:

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

AFET
Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE660.103v01-00
AM – PE662.125v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
18.	Execução da Diretiva 2000/78/CE do Conselho que estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional à luz da CNUDPD


LIBE/9/02977
	2020/2086(INI)	

Relatora de parecer:

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

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer

