OJ\1231921EL.rtf	PE692.900v01-00
EL	Eνωμένη στην πολυμορφία	EL
PE692.900v01-00	 /1 	OJ\1231921EL.rtf
EL
OJ\1231921EL.rtf	 /1 	PE692.900v01-00
	EL

Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο
2019-2024
file_0.png




Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

LIBE(2021)0526_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 26 Μαΐου 2021, από 9.00 έως 12.00 και από 13.45 έως 16.00
Πέμπτη 27 Μαΐου 2021, από 9.00 έως 12.00 και από 13.45 έως 15.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q2)
και μέσω τηλεδιάσκεψης (θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική σύνδεση μισή ώρα πριν από τη συνεδρίαση)
26 Μαΐου 2021, από 9.00 έως 12.00
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
Οι ψηφοφορίες εξ αποστάσεως έχουν προγραμματιστεί ως ακολούθως:
- Τετάρτη 26 Μαΐου 2021, από 09.00 έως 10.00: ψηφοφορία επί των τροπολογιών
Τετάρτη 26 Μαΐου 2021, από τις 13.45 έως τις 14.45: μοναδική ψηφοφορία και ψηφοφορία επί των τελικών κειμένων
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 09.00 έως τις 10.00.
3.	Ετήσια έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν
LIBE/9/02088
	2019/2196(INI)	

Εισηγήτρια:

Tanja Fajon (S&D)
PR – PE661.893v01-00
AM – PE663.369v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


	Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών
4.	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
AM – PE691.463v02-00
Επί της ουσίας:

AFCO*
Helmut Scholz (The Left)
PR – PE689.799v01-00
AM – PE692.599v01-00
	Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών
* * *
26 Μαΐου 2021, από 9.00 έως 11.40
Ακρόαση
5.	Ζητήματα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές κοινές αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική και στη σχετική νομοθεσία, ιδίως στον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, στον νόμο για τις ψηφιακές αγορές και στην πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων
LIBE/9/06060
	Ακρόαση σε συνεργασία με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
(θα διανεμηθεί το συντομότερο δυνατό χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης)
* * *
26 Μαΐου 2021, από 11.40 έως 12.00
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
AM – PE691.450v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE*


Γνωμοδοτήσεις:

BUDG
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


CONT*
Isabel García Muñoz (S&D)
PA – PE691.220v01-00
AM – PE691.430v02-00

JURI*
Ilhan Kyuchyuk (Renew)
PA – PE691.166v01-00
AM – PE691.348v01-00

AFCO
Giuliano Pisapia (S&D)
PA – PE691.278v01-00
AM – PE691.335v01-00

PETI
Margrete Auken (Verts/ALE)
PA – PE689.805v01-00
AM – PE691.379v01-00
	Εξέταση των τροπολογιών
26 Μαΐου 2021, από 13.45 έως 16.00
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής) - δεύτερη ψηφοφορία: ψηφοφορία επί των τελικών κειμένων και μοναδική ψηφοφορία

Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 13.45 έως τις 14.45
7.	Ετήσια έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν
LIBE/9/02088
	2019/2196(INI)	

Εισηγήτρια:

Tanja Fajon (S&D)
PR – PE661.893v01-00
AM – PE663.369v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
8.	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
AM – PE691.463v02-00
Επί της ουσίας:

AFCO*
Helmut Scholz (The Left)
PR – PE689.799v01-00
AM – PE692.599v01-00
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
9.	Προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση τεχνολογιών από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για την επεξεργασία προσωπικών και άλλων δεδομένων, με σκοπό την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο

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

Εισηγήτρια:

Birgit Sippel (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

ITRE
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


IMCO
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


CULT
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


FEMM
Christine Anderson (ID)
AD – PE659.041v03-00
AM – PE660.099v01-00
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις (προς επιβεβαίωση)
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
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


ITRE
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


TRAN


	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις (προς επιβεβαίωση)
11.	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
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


TRAN


	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις (προς επιβεβαίωση)
* * *
26 Μαΐου 2021, από 13.45 έως 15.00
12.	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ουγγαρία και την Πολωνία
LIBE/9/06066
	Ανταλλαγή απόψεων
26 Μαΐου 2021, από 15.00 έως 15.30
13.	Δραστηριότητες της ομάδας εργασίας για τον έλεγχο του Frontex
LIBE/9/05774
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή
26 Μαΐου 2021, από 15.30 έως 15.40
14.	Ανθεκτικότητα κρίσιμων οντοτήτων
LIBE/9/04986
***I	2020/0365(COD)	COM(2020)0829 – C9-0421/2020

Εισηγητής:

Michal Šimečka (Renew)

Επί της ουσίας:

LIBE*


Γνωμοδοτήσεις:

AFET
Lukas Mandl (PPE)


ECON
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


ITRE*
Nils Torvalds (Renew)
PA – PE692.663v01-00

IMCO*
Alex Agius Saliba (S&D)
PA – PE691.165v01-00

TRAN
Angel Dzhambazki (ECR)
PA – PE692.636v01-00
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 4 Ιουνίου 2021, ώρα 12.00
26 Μαΐου 2021, από 15.40 έως 15.50
15.	Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις όσον αφορά την εισαγωγή καταχωρίσεων από την Ευρωπόλ
LIBE/9/04835
***I	2020/0350(COD)	COM(2020)0791 – C9-0394/2020

Εισηγητής:

Javier Zarzalejos (PPE)
PR – PE689.819v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 4 Ιουνίου 2021, ώρα 18.00
16.	Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, όσον αφορά τη συνεργασία της Ευρωπόλ με ιδιωτικούς φορείς, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ με στόχο τη στήριξη ποινικών ερευνών, και τον ρόλο της Ευρωπόλ στην έρευνα και την καινοτομία
LIBE/9/04906
***I	2020/0349(COD)	COM(2020)0796 – C9-0401/2020

Εισηγητής:

Javier Zarzalejos (PPE)
PR – PE689.818v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

BUDG
Niclas Herbst (PPE)
PA – PE689.865v02-00
AM – PE691.344v01-00

CONT
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 4 Ιουνίου 2021, ώρα 18.00
26 Μαΐου 2021, από 15.50 έως 16.00
17.	Διαχείριση των δεδομένων στην Ευρώπη (Νόμος για τη διαχείριση των δεδομένων)
LIBE/9/04737
***I	2020/0340(COD)	COM(2020)0767 – C9-0377/2020

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Sergey Lagodinsky (Verts/ALE)
PA – PE692.728v01-00
Επί της ουσίας:

ITRE
Angelika Niebler (PPE)
PR – PE691.139v03-00
AM – PE691.468v01-00
AM – PE691.449v01-00
AM – PE692.584v01-00
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 1 Ιουνίου 2021, ώρα 12.00
* * *
27 Μαΐου 2021, από 9.00 έως 12.00
Ακρόαση
18.	Το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο
LIBE/9/06062
	Ακρόαση
(θα διανεμηθεί το συντομότερο δυνατό χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης)
27 Μαΐου 2021, από 13.45 έως 15.45
19.	Το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο
LIBE/9/06062
	Ακρόαση
(θα διανεμηθεί το συντομότερο δυνατό χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης)
* * *
20.	Διάφορα
21.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	3 Ιουνίου 2021, από 9.00 έως 12.00 (Βρυξέλλες)
16 Ιουνίου 2021, από 9.00 έως 12.00 και από 13.45 έως 15.45 (Βρυξέλλες)

