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Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

LIBE(2021)0603_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021, από 9.00 έως 12.00
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q2)
και μέσω τηλεδιάσκεψης (θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική σύνδεση μισή ώρα πριν από τη συνεδρίαση)
3 Ιουνίου 2021, από 9.00 έως 9.25
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
Οι ψηφοφορίες εξ αποστάσεως έχουν προγραμματιστεί ως ακολούθως:
- Τετάρτη 3 Ιουνίου 2021, από 09.30 έως 10.30: ψηφοφορία επί των τροπολογιών
- Τετάρτη 3 Ιουνίου 2021, από 15.00 έως 16.00: ψηφοφορία επί του τελικού κειμένου και μοναδική ψηφοφορία
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2020	PV – PE680.852v01-00
4.	Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης
LIBE/9/00162
***I	2016/0176(COD)	COM(2016)0378 – C8-0213/2016

Εισηγητής:

Javier Moreno Sánchez (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE*


Γνωμοδοτήσεις:

EMPL*
Tatjana Ždanoka (Verts/ALE)


JURI
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή
*** Ώρα των ψηφοφοριών ***
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 09.30 έως τις 10.30.
5.	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)
AD – PE691.278v02-00
AM – PE691.335v01-00

PETI
Margrete Auken (Verts/ALE)
PA – PE689.805v01-00
AM – PE691.379v01-00
	Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών
* * *
3 Ιουνίου 2021, από 9.25 έως 9.45
6.	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

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Patrick Breyer (Verts/ALE)
PA – PE692.898v02-00
Επί της ουσίας:

IMCO*
Christel Schaldemose (S&D)

	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 9 Ιουνίου 2021, ώρα 12.00

Κοινή συνεδρίαση επιτροπών JURI/LIBE
3 Ιουνίου 2021, από 9.45 έως 10.30
7.	Μηχανογραφημένο σύστημα επικοινωνίας για τις διασυνοριακές αστικές και ποινικές διαδικασίες (σύστημα e-CODEX) και τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726
CJ03/9/05924
***I	2020/0345(COD)	COM(2020)0712 – C9-0389/2020

Εισηγητές:

Emil Radev (PPE)
Nuno Melo (PPE)

Επί της ουσίας:

JURI, LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

BUDG
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

	Ανταλλαγή απόψεων
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 8 Ιουλίου 2021, ώρα 12.00
3 Ιουνίου 2021, από 10.30 έως 12.00
8.	Ενισχύοντας τη δημοκρατία και την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην ΕΕ: η αθέμιτη χρήση διατάξεων του αστικού και του ποινικού δικαίου για την φίμωση των δημοσιογράφων, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών
CJ03/9/05857
	2021/2036(INI)	

Εισηγητές:

Tiemo Wölken (S&D)
Roberta Metsola (PPE)

Επί της ουσίας:

JURI, LIBE*


Γνωμοδοτήσεις:

CULT*
Λουκάς Φουρλάς (PPE)
PA – PE692.841v01-00
	Ακρόαση
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 8 Ιουλίου 2021, ώρα 12.00
9.	Διάφορα
10.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	16 Ιουνίου 2021, από 9.00 έως 12.00 και από 13.45 έως 15.45 (Βρυξέλλες)
3 Ιουνίου 2021, από 15.00 έως 16.00
*** Ώρα των ψηφοφοριών ***
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής) - δεύτερη ψηφοφορία: ψηφοφορία επί του τελικού κειμένου και μοναδική ψηφοφορία

Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τις 15.00 έως τις 16.00
11.	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)
AD – PE691.278v02-00
AM – PE691.335v01-00

PETI
Margrete Auken (Verts/ALE)
PA – PE689.805v01-00
AM – PE691.379v01-00
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
12.	Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης
LIBE/9/00162
***I	2016/0176(COD)	COM(2016)0378 – C8-0213/2016

Εισηγητής:

Javier Moreno Sánchez (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE*


Γνωμοδοτήσεις:

EMPL*
Tatjana Ždanoka (Verts/ALE)


JURI
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις

