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Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

LIBE(2021)0419_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Segunda-feira, 19 de abril de 2021, 15.45–18.45
Bruxelas
Sala: József Antall (4Q2)
E por videoconferência (a ligação será testada meia hora antes da reunião)
19 de abril de 2021, 15.45–15.50
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
Os períodos de votação à distância estão agendados para:
- Segunda-feira, 19 de abril de 2021, das 15.50 às 16.50: votação sobre as alterações
- Terça-feira, 20 de abril, das 11.00 às 11.30: votação única e votação do texto final - a votação por EPvote terá início e será encerrada apenas por correio eletrónico
Abertura do procedimento de votação à distância (em paralelo com as deliberações da comissão) – primeiro período: votação das alterações

A votação decorrerá das 15.50 às 16.50
3.	Data Protection Commissioner contra Facebook Ireland Ltd e Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Processo C-311/18
LIBE/9/04102
	2020/2789(RSP)	

Relator:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
RE – PE663.216v01-00
AM – PE681.102v02-00
Fundo:

LIBE


	Apreciação e aprovação das alterações
19 de abril de 2021, 15.50–16.30
4.	A proteção adequada dos dados pessoais pelo Reino Unido
LIBE/9/05546
	2021/2594(RSP)	

Relator:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
RE – PE691.241v01-00
Fundo:

LIBE


	Apresentação do Comité Europeu para a Proteção de Dados (CEPD) do parecer do CEPD sobre os projetos de decisões de execução da Comissão nos termos do Regulamento (UE) 2016/679 e da Diretiva (UE) 2016/680 quanto à adequação do nível de proteção de dados pessoais pelo Reino Unido
Prazo para a apresentação de alterações: 23 de abril de 2021, 12.00
19 de abril de 2021, 16.30–17.15
5.	Relatório anual 2020 da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados (AEPD)
LIBE/9/05773
	Apresentação da AEPD sobre o Relatório Anual de 2020
19 de abril de 2021, 17.15–17.45
6.	Atividades do Grupo de Trabalho para o Escrutínio da Frontex
LIBE/9/05774
	Prestação de informações à comissão
19 de abril de 2021, 17.45–17.55
7.	Proteção das pessoas com deficiência através de petições: Ensinamentos tirados
LIBE/9/04329
	2020/2209(INI)	

Relator de parecer:

Tom Vandendriessche (ID)
PA – PE691.182v01-00
Fundo:

PETI*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE660.308v01-00
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 26 de abril de 2021, 12.00
19 de abril de 2021, 17.55–18.45
8.	Troca de pontos de vista sobre cuidados de saúde mental e cuidados para requerentes de asilo vulneráveis em centros de acolhimento gregos
LIBE/9/05776
	Troca de pontos de vista com Margaritis Schinas, vice-presidente da Promoção do Modo de Vida Europeu
9.	Diversos
10.	Próximas reuniões
	10 de maio de 2021, 16.45–18.45 (Bruxelas)
26 de maio de 2021, 9.00–12.00 e 13.45–15.45 (Bruxelas)
27 de maio de 2021, 9.00–12.00 e 13.45–15.45 (Bruxelas)
20 de abril de 2021, 11.00–11.30
Abertura, por correio eletrónico, do processo de votação remota por EPvote, segundo período de votação: votação única e votação do texto final

O período de votação decorrerá das 11.00 às 11.30
11.	Prevenção da difusão de conteúdos terroristas em linha
LIBE/9/01287
***II	2018/0331(COD)	14308/1/2020 – C9-0113/2021
		T8-0421/2019

Relator:

Patryk Jaki (ECR)
PR – PE691.200v02-00
Fundo:

LIBE


	Apreciação e aprovação do projeto de recomendação para segunda leitura
12.	Data Protection Commissioner contra Facebook Ireland Ltd e Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Processo C-311/18
LIBE/9/04102
	2020/2789(RSP)	

Relator:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
RE – PE663.216v01-00
AM – PE681.102v02-00
Fundo:

LIBE


	Aprovação da proposta de resolução

