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Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

LIBE(2021)0301_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 1 martie 2021, 16.45 - 18.45
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)
și prin videoconferință (o testare a conexiunii va avea loc cu o jumătate de oră înaintea reuniunii)
1 martie 2021, 16.45 - 16.50
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	29 iunie 2020	PV – PE660.151v01-00

Deschiderea procedurii de votare de la distanță (în paralel cu lucrările comisiei) - prima sesiune de votare: VOTURI UNICE și AMENDAMENTE

Votarea va fi deschisă între orele 16.50 și 17.35.
4.	Instituirea Fondului pentru azil și migrație
LIBE/9/01284
***I	2018/0248(COD)	COM(2018)0471 – C8-0271/2018

Raportoare:

Tanja Fajon (S&D)

Comisie competentă:

LIBE


	Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

5.	Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize
LIBE/9/01285
***I	2018/0249(COD)	COM(2018)0473 – C8-0272/2018

Raportoare:

Tanja Fajon (S&D)

Comisie competentă:

LIBE


	Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

6.	Instituirea Fondului pentru securitate internă
LIBE/9/01286
***I	2018/0250(COD)	COM(2018)0472 – C8-0267/2018

Raportoare:

Monika Hohlmeier (PPE)

Comisie competentă:

LIBE


	Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

7.	Proiect de propunere de rezoluție referitoare la drepturile copiilor având în vedere strategia Comisiei privind drepturile copilului
LIBE/9/05143
	2021/2523(RSP)	

Raportor:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
RE – PE680.871v01-00
Comisie competentă:

LIBE


	Examinarea și adoptarea amendamentelor

1 martie 2021, 16.50 - 18.00
8.	Schimb de opinii privind situația actuală din vestul Mării Mediterane și din Insulele Canare
LIBE/9/05326
	Schimb de opinii

1 martie 2021, 18.00 - 18.30
9.	Stabilirea condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în scopuri legate de ETIAS și modificarea Regulamentului (UE) 2018/1240, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (UE) 2017/2226 și a Regulamentului (UE) 2018/1861
LIBE/9/00412
***I	2019/0002(COD)	COM(2019)0004 – C8-0024/2019

Raportor:

Jeroen Lenaers (PPE)

Comisie competentă:

LIBE


Avize:

AFET
Decizie: fără aviz


TRAN
Decizie: fără aviz

	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

10.	Stabilirea condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE și modificarea Regulamentului (UE) 2018/1862 și a Regulamentului (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]
LIBE/9/00415
***I	2019/0001(COD)	COM(2019)0003 – C8-0025/2019

Raportor:

Jeroen Lenaers (PPE)

Comisie competentă:

LIBE


Avize:

AFET
Decizie: fără aviz


TRAN
Decizie: fără aviz

	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

1 martie 2021, 18.30 - 18.45
11.	Derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor

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

Raportoare:

Birgit Sippel (S&D)

Comisie competentă:

LIBE


Avize:

ITRE
Decizie: fără aviz


IMCO
Decizie: fără aviz


CULT
Decizie: fără aviz


FEMM
Christine Anderson (ID)
AD – PE659.041v03-00
AM – PE660.099v01-00
	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

12.	Chestiuni diverse
13.	Reuniuni următoare
	15 martie 2021, 16.45 - 18.45 (Bruxelles)

16 martie 2021, 9.00 - 12.00 și 13.45 - 15.45 (Bruxelles)
22 martie 2021, 16.45 - 18.45 (Bruxelles)
23 martie 2021, 9.00 - 12.00 și 13.45 - 15.45 (Bruxelles)
2 martie 2021, 10.30 - 11.00
A doua sesiune de votare (numai prin e-mail) - TEXTE FINALE

Votarea va fi deschisă între orele 10.30 și 11.00.
14.	Proiect de propunere de rezoluție referitoare la drepturile copiilor având în vedere strategia Comisiei privind drepturile copilului
LIBE/9/05143
	2021/2523(RSP)	

Raportor:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
RE – PE680.871v01-00
Comisie competentă:

LIBE


	Adoptare


