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Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

LIBE(2021)0412_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 12 Απριλίου 2021, από 16.45 έως 18.45
Τρίτη 13 Απριλίου 2021, από 9.00 έως 12.00 και από 13.45 έως 15.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (1A002)
και μέσω τηλεδιάσκεψης (θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική σύνδεση μισή ώρα πριν από τη συνεδρίαση)
12 Απριλίου 2021, από 16.45 έως 16.50
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής) - πρώτη ψηφοφορία: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 16.50 έως τις 17.50
3.	Νέες δυνατότητες για τη νόμιμη μετανάστευση εργατικού δυναμικού
LIBE/9/02255
	2020/2010(INI)	

Εισηγήτρια:

Sylvie Guillaume (S&D)
PR – PE657.255v01-00
AM – PE659.022v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE*


Γνωμοδοτήσεις:

EMPL*
Elżbieta Rafalska (ECR)
AD – PE655.901v02-00
AM – PE657.374v01-00
	Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών
12 Απριλίου 2021, από 16.50 έως 18.00
4.	Διαφιλονικούμενες και δίκαιες αγορές στον ψηφιακό τομέα (νόμος για τις ψηφιακές αγορές)
LIBE/9/05001
***I	2020/0374(COD)	COM(2020)0842 – C9-0419/2020

Επί της ουσίας:

IMCO
Andreas Schwab (PPE)

	Παρουσίαση από τη Margrethe Vestager, Επίτροπο αρμόδια για μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή
5.	Eνιαία αγορά για τις ψηφιακές υπηρεσίες (νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ
LIBE/9/04995
***I	2020/0361(COD)	COM(2020)0825 – C9-0418/2020

Επί της ουσίας:

IMCO
Christel Schaldemose (S&D)

	Παρουσίαση από τη Margrethe Vestager, Επίτροπο αρμόδια για μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή
12 Απριλίου 2021, από 18.00 έως 18.45
6.	Έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου
LIBE/9/05600
	2021/2025(INI)	COM(2020)0580

Εισηγητής:

Domènec Ruiz Devesa (S&D)
PR – PE689.878v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE*


Γνωμοδοτήσεις:

BUDG
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


CONT*
Isabel García Muñoz (S&D)


JURI*
Ilhan Kyuchyuk (Renew)
PA – PE691.166v01-00

AFCO
(S&D)


PETI
Margrete Auken (Verts/ALE)
PA – PE689.805v01-00
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
13 Απριλίου 2021, από 9.00 έως 9.05
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής) – δεύτερη ψηφοφορία – ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΊΜΕΝΟ και ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 09.00 έως τις 10.00
7.	Νέες δυνατότητες για τη νόμιμη μετανάστευση εργατικού δυναμικού
LIBE/9/02255
	2020/2010(INI)	

Εισηγήτρια:

Sylvie Guillaume (S&D)
PR – PE657.255v01-00
AM – PE659.022v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE*


Γνωμοδοτήσεις:

EMPL*
Elżbieta Rafalska (ECR)
AD – PE655.901v02-00
AM – PE657.374v01-00
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
8.	Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1862 και (ΕΕ) 2019/818όσον αφορά τον καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης σε άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού
LIBE/9/00415
***I	2019/0001A(COD)	COM(2019)0003[01] – C8-0025/2019

Εισηγητής:

Jeroen Lenaers (PPE)

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

AFET
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


TRAN
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
9.	Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2019/816 και (ΕΕ) 2019/818 όσον αφορά τον καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης σε άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού
LIBE/9/05491
***I	2019/0001B(COD)	COM(2019)0003[02] – C9-0090/2021

Εισηγητής:

Jeroen Lenaers (PPE)

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

AFET
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


TRAN
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
10.	Καθορισμός των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του ETIAS και τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1861
LIBE/9/00412
***I	2019/0002(COD)	COM(2019)0004 – C8-0024/2019

Εισηγητής:

Jeroen Lenaers (PPE)

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

AFET
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


TRAN
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
13 Απριλίου 2021, από 9.05 έως 9.40
11.	Η επαρκής προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Ηνωμένο Βασίλειο
LIBE/9/05546
	2021/2594(RSP)	

Εισηγητής:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


	Εξέταση της πρότασης ψηφίσματος
13 Απριλίου 2021, από 9.40 έως 10.10
12.	Δημιουργία της βάσης δεδομένων του EURODAC για την αντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυπωμάτων με στόχο την έμπρακτη εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013, για την ταυτοποίηση υπηκόου τρίτης χώρας ή απάτριδος και τις αιτήσεις αντιπαραβολής των δακτυλικών αποτυπωμάτων με τα δεδομένα της EURODAC από τις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και τη Europol για σκοπούς επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση)
LIBE/9/00158
***I	2016/0132(COD)	COM(2016)0272 – C8-0179/2016

Εισηγητής:

Jorge Buxadé Villalba (ECR)
AM – PE661.979v01-00
DT – PE661.983v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

AFET
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


BUDG
Gérard Deprez


JURI (AR)


	Παρουσίαση του σχεδίου επικαιροποιημένης εντολής
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 19 Απριλίου 2021, ώρα 12.00
13 Απριλίου 2021, από 10.10 έως 10.25
13.	Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο
LIBE/9/01287
***II	2018/0331(COD)	14308/1/2020 – C9-0113/2021
		T8-0421/2019

Εισηγητής:

Patryk Jaki (ECR)

Επί της ουσίας:

LIBE


	Παρουσίαση του σχεδίου σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση
13 Απριλίου 2021, από 10.25 έως 11.15
14.	Πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης, με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό)
LIBE/9/05646
***I	2021/0068(COD)	COM(2021)0130 – C9-0104/2021

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

ENVI



ITRE



TRAN


	Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή
Πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης, με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό)
LIBE/9/05649
***I	2021/0071(COD)	COM(2021)0140 – C9-0100/2021

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

ENVI



TRAN


	Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή
13 Απριλίου 2021, από 11.15 έως 12.00
15.	Πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης, με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό)
LIBE/9/05646
***I	2021/0068(COD)	COM(2021)0130 – C9-0104/2021

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

ENVI



ITRE



TRAN


	Παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων με τον ΕΕΠΔ και το ΕΣΠΔ σχετικά με την κοινή γνώμη τους
Πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης, με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό)
LIBE/9/05649
***I	2021/0071(COD)	COM(2021)0140 – C9-0100/2021

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

ENVI



TRAN


	Παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων με τον ΕΕΠΔ και το ΕΣΠΔ σχετικά με την κοινή γνώμη τους
13 Απριλίου 2021, από 13.45 έως 14.25
16.	Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή όσον αφορά τις αποφάσεις του ΔΕΕ, της 6ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων κίνησης (υποθέσεις C-623/17, Privacy International, και συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-511/18, La Quadrature du Net κ.λπ., C-512/18, French Data Network κ.λπ., και C-520/18, Ordre des barreaux francophones et germanophone κ.λπ.) – Επιπτώσεις στη νομοθεσία της ΕΕ και στο μέλλον της ενωσιακής πολιτικής
LIBE/9/05723
	Ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Επιτροπής
13 Απριλίου 2021, από 14.25 έως 15.05
17.	Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία εντός του Συμβουλίου της Ευρώπης: πορεία των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων σχετικά με το 2ο πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βουδαπέστης
LIBE/9/05721
	Παρουσίαση από την Επιτροπή
13 Απριλίου 2021, από 15.05 έως 15.35
18.	Πρώτη επανεξέταση της εφαρμογής, από την ΕΕ, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς
LIBE/9/05716
	Παρουσίαση από την Επιτροπή
13 Απριλίου 2021, από 15.35 έως 15.45
19.	Διάλογοι με τους πολίτες και συμμετοχή των πολιτών στην ενωσιακή διαδικασία λήψης αποφάσεων
LIBE/9/04305
	2020/2201(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Loránt Vincze (PPE)
PA – PE691.183v01-00
Επί της ουσίας:

AFCO*
Helmut Scholz (The Left)
PR – PE689.799v01-00
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
20.	Διάφορα
21.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	19 Απριλίου 2021, από 16.45 έως 18.45 (Βρυξέλλες)
26 Μαΐου 2021, από 9.00 έως 12.00 και από 13.45 έως 15.45 (Βρυξέλλες)

