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Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

LIBE(2021)0111_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 11. januára 2021 od 16.45 do 18.45 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (2Q2)


a prostredníctvom videokonferencie (skúška pripojenia sa uskutoční polhodinu pred schôdzou)
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
Hlasovanie na diaľku je naplánované na:
– pondelok 11. januára 2021 od 16.50 do 18.00 h: hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
– utorok 12. januára od 12.00 do 12.30 h: hlasovanie o konečných zneniach – hlasovanie sa začne/ukončí iba prostredníctvom e-mailu

Oznámenia pre obe kolá hlasovania sa uskutočnia počas schôdze výboru LIBE v pondelok 11. januára 2021 o 16.45 h.
11. januára 2021 od 16.45 do 16.50 h


Začiatok hlasovania na diaľku (súbežne s konaním vo výbore) - POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
Hlasovať bude možné od 16.50 do 18.00 h.
3.	Prístup verejnosti k dokumentom (článok 122 ods. 7) - výročná správa za roky 2016 - 2018
LIBE/9/02091
	2019/2198(INI)	

Spravodajca:

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

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFCO
Loránt Vincze (PPE)
AD – PE648.269v02-00
AM – PE652.576v01-00
 
	preskúmanie a prijatie pozmeňujúcich návrhov
4.	Správa o vykonávaní článku 43 smernice 2013/32/EÚ o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany
LIBE/9/02646
	2020/2047(INI)	

Spravodajca:

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

LIBE


 
	preskúmanie a prijatie pozmeňujúcich návrhov
5.	Ochrana ľudských práv a vonkajšia migračná politika EÚ
LIBE/9/03579
	2020/2116(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

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

AFET
Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE660.103v01-00
AM – PE662.125v01-00
 
	preskúmanie a prijatie pozmeňujúcich návrhov
6.	Vykonávanie smernice Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, so zreteľom na UNCRPD


LIBE/9/02977
	2020/2086(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

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

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	preskúmanie a prijatie pozmeňujúcich návrhov
7.	Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 a 2019/818, pokiaľ ide o stanovenie podmienok prístupu k ostatným informačným systémom EÚ na účely vízového informačného systému (VIS)
LIBE/9/04240
***I	2018/0152B(COD)	COM(2018)0302[02] – C9-0297/2020

Spravodajca:

Paulo Rangel (PPE)

Gestorský výbor:

LIBE


 
	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
8.	Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č. 810/2009, nariadenie (EÚ) 2017/2226, nariadenie (EÚ) 2016/399, nariadenie XX/2018 [nariadenie o interoperabilite] a rozhodnutie 2004/512/ES a zrušuje rozhodnutie Rady 2008/633/SVV
LIBE/9/01249
***I	2018/0152A(COD)	COM(2018)0302[01] – C8-0185/2018

Spravodajca:

Paulo Rangel (PPE)

Gestorský výbor:

LIBE


 
	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
9.	Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online
LIBE/9/01287
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Spravodajca:

Patryk Jaki (ECR)

Gestorský výbor:

LIBE


 
	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
11. januára 2021 od 16.50 do 17.35 h

10.	Zmena nariadenia (ES) č. 168/2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva
LIBE/9/03254
***	2020/0112(APP)	COM(2020)0225

Spravodajca:

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

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET
Rozhodnutie: bez stanoviska


FEMM
Evelyn Regner (S&D)
PA – PE662.080v01-00
 
	výklad Komisie
preskúmanie návrhu správy
11. januára 2021 od 17.35 do 18.05 h

11.	Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania, v ktorom sa vyžaduje vysoká úroveň zručností
LIBE/9/00162
***I	2016/0176(COD)	COM(2016)0378 – C8-0213/2016

Spravodajca:

Javier Moreno Sánchez (S&D)

Gestorský výbor:

LIBE*


Výbory požiadané o stanovisko:

EMPL*
Tatjana Ždanoka (Verts/ALE)


JURI
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)
11. januára 2021 od 18.05 do 18.45 h

12.	Činnosti skupiny výboru LIBE pre monitorovanie demokracie, právneho štátu a základných práv
LIBE/9/02808
	správa pre výbor, Sophie In’t Veld, predsedníčka DRFMG
13.	Rôzne otázky
14.	Nasledujúce schôdze
	27. januára 2021 od 9.00 do 12.00 h a od 13.45 do 16.15 h a od 16.45 do 18.45 h (Brusel)
12. januára 2021 od 12.00 do 12.30 h


Hlasovanie na diaľku (iba prostredníctvom e-mailu) – KONEČNÉ ZNENIA
Hlasovať bude možné od 12.00 do 12.20 h.
15.	Prístup verejnosti k dokumentom (článok 122 ods. 7) - výročná správa za roky 2016 - 2018
LIBE/9/02091
	2019/2198(INI)	

Spravodajca:

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

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFCO
Loránt Vincze (PPE)
AD – PE648.269v02-00
AM – PE652.576v01-00
 
	prijatie návrhu správy
16.	Správa o vykonávaní článku 43 smernice 2013/32/EÚ o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany
LIBE/9/02646
	2020/2047(INI)	

Spravodajca:

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

LIBE


 
	prijatie návrhu správy
17.	Ochrana ľudských práv a vonkajšia migračná politika EÚ
LIBE/9/03579
	2020/2116(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

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

AFET
Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE660.103v01-00
AM – PE662.125v01-00
 
	prijatie návrhu stanoviska
18.	Vykonávanie smernice Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, so zreteľom na UNCRPD


LIBE/9/02977
	2020/2086(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

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

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	prijatie návrhu stanoviska

