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Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

LIBE(2021)0510_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, από 16.45 έως 19.00
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (3C050)
και μέσω τηλεδιάσκεψης (θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική σύνδεση μισή ώρα πριν από τη συνεδρίαση)
10 Μαΐου 2021, από 16.45 έως 16.50
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
Οι ψηφοφορίες εξ αποστάσεως έχουν προγραμματιστεί ως ακολούθως:
- Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, από 16.50 έως 17.50: ψηφοφορία επί των τροπολογιών
- Τρίτη 11 Μαΐου 2021, από 10.00 έως 11.00: μοναδική ψηφοφορία και ψηφοφορία επί του τελικού κειμένου - το EPvote θα ανοίξει/κλείσει μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	9-10 Νοεμβρίου 2020	PV – PE662.102v01-00
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής) – πρώτη ψηφοφορία: ψηφοφορία επί των τροπολογιών
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 16.50 έως τις 17.50
4.	Εκλογή του τρίτου αντιπροέδρου της επιτροπής LIBE
5.	Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία
LIBE/9/02642
	2020/2045(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Sira Rego (The Left)
PA – PE680.984v01-00
AM – PE689.810v01-00
Επί της ουσίας:

AFET, DEVE, BUDG*
Milan Zver (PPE)
György Hölvényi (PPE)
Janusz Lewandowski (PPE)
PR – PE680.999v01-00
	Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών
6.	Το δικαίωμα πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου
LIBE/9/04188
	2020/2132(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)
PA – PE680.906v01-00
AM – PE689.823v01-00
Επί της ουσίας:

AFCO*
Paulo Rangel (PPE)

	Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών
7.	Η επαρκής προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Ηνωμένο Βασίλειο
LIBE/9/05546
	2021/2594(RSP)	

Εισηγητής:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
RE – PE691.241v01-00
AM – PE691.441v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


	Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών
10 Μαΐου 2021, από 16.50 έως 17.35
Κοινό σημείο με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
8.	Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 2021-2025
CJ01/9/05893
	Παρουσίαση από την Επιτροπή (χωριστή ημερήσια διάταξη)
* * *
10 Μαΐου 2021, από 17.35 έως 18.00
9.	Δραστηριότητες της Ομάδας της επιτροπής LIBE για την Παρακολούθηση της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
LIBE/9/02808
	Ενημέρωση της επιτροπής από την Sophie In’t Veld, πρόεδρο της Ομάδας για την Παρακολούθηση της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
10 Μαΐου 2021, από 18.00 έως 18.15
10.	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

Εισηγητής:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

ENVI



ITRE



TRAN


	Ενημέρωση της επιτροπής μετά τον τριμερή διάλογο
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

Εισηγητής:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

ENVI



TRAN


	Ενημέρωση της επιτροπής μετά τον τριμερή διάλογο
10 Μαΐου 2021, από 18.15 έως 19.00
11.	Δραστηριότητες της ομάδας εργασίας για τον έλεγχο του Frontex
LIBE/9/05774
	Ανταλλαγή απόψεων με δημοσιογράφους με θέμα πρόσφατες έρευνες σχετικά με την μεταναστευτική κατάσταση στην Μεσόγειο
12.	Διάφορα
13.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	26 Μαΐου 2021, από 9.00 έως 12.00 και από 13.45 έως 15.45 (Βρυξέλλες)
27 Μαΐου 2021, από 9.00 έως 12.00 και από 13.45 έως 15.45 (Βρυξέλλες)
11 Μαΐου 2021, από 10.00 έως 11.00
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας EPvote, δεύτερη ψηφοφορία: ψηφοφορία επί των τελικών κειμένων και μοναδική ψηφοφορία

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 10.00 έως τις 11.00
14.	Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία
LIBE/9/02642
	2020/2045(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Sira Rego (The Left)
PA – PE680.984v01-00
AM – PE689.810v01-00
Επί της ουσίας:

AFET, DEVE, BUDG*
Milan Zver (PPE)
György Hölvényi (PPE)
Janusz Lewandowski (PPE)
PR – PE680.999v01-00
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
15.	Το δικαίωμα πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου
LIBE/9/04188
	2020/2132(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)
PA – PE680.906v01-00
AM – PE689.823v01-00
Επί της ουσίας:

AFCO*
Paulo Rangel (PPE)

	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
16.	Η επαρκής προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Ηνωμένο Βασίλειο
LIBE/9/05546
	2021/2594(RSP)	

Εισηγητής:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
RE – PE691.241v01-00
AM – PE691.441v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


	Έγκριση της πρότασης ψηφίσματος
17.	Θέσπιση προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Pericles IV»)
LIBE/9/01283
***II	2018/0194(COD)	06164/1/2021 – C9-0137/2021
		T8-0087/2019

Εισηγήτρια:

Clare Daly (The Left)

Επί της ουσίας:

LIBE


	Έγκριση του σχεδίου σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση
18.	Κανονισμός για την επέκταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2018 για τη θέσπιση προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Περικλής IV») στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη
LIBE/9/00334
***	2018/0219(APP)	13255/2020 – C9-0017/2021

Εισηγήτρια:

Clare Daly (The Left)

Επί της ουσίας:

LIBE


	Έγκριση του σχεδίου σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση

