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Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

LIBE(2021)0616_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021, από 9.00 έως 12.00 και από 13.45 έως 15.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (1A002)
και μέσω βιντεοδιάσκεψης (θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική σύνδεση μισή ώρα πριν από τη συνεδρίαση)
16 Ιουνίου 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 16 Ιουνίου 2021, από τις 09.00 έως τις 10.00: ψηφοφορία επί των τροπολογιών
- Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021, από τις 13.45 έως τις 14.45: ψηφοφορία επί του τελικού κειμένου και μοναδικές ψηφοφορίες
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.	Η προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσω αναφορών: διδάγματα που αντλήθηκαν
LIBE/9/04329
	2020/2209(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Tom Vandendriessche (ID)
PA – PE691.182v01-00
AM – PE691.456v01-00
Επί της ουσίας:

PETI*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE660.308v02-00
AM – PE692.629v01-00
	Εξέταση και έγκριση τροπολογιών

* * *
16 Ιουνίου 2021, από 9.00 έως 9.25
4.	Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του κανονισμού ΧΧ/2018 [κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα] και της απόφασης 2004/512/ΕΚ, και για την κατάργηση της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου
LIBE/9/01249
***II	2018/0152A(COD)	05950/1/2021 – C9-0198/2021
		T8-0174/2019

Εισηγητής:

Paulo Rangel (PPE)
PR – PE693.558v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

JURI (AJ)
Axel Voss (PPE)
AL – PE689.825v01-00
	Εξέταση του σχεδίου σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση
5.	Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 603/2013, (ΕΕ) 2016/794, (ΕΕ) 2018/1862, (ΕΕ) 2019/816 και (ΕΕ) 2019/818, όσον αφορά τον καθορισμό των προϋποθέσεων για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS)
LIBE/9/04240
***II	2018/0152B(COD)	05951/1/2021 – C9-0199/2021
		T8-0174/2019

Εισηγητής:

Paulo Rangel (PPE)
PR – PE693.559v02-00
Επί της ουσίας:

LIBE


	Εξέταση του σχεδίου σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση
16 Ιουνίου 2021, από 9.25 έως 10.10
6.	Ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπόλ και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Ευρωπόλ για την εξέταση της επίπληξης από τον ΕΕΠΔ κατόπιν έρευνας ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με τις εσωτερικές προκλήσεις όσον αφορά τα μαζικά δεδομένα
LIBE/9/06246
	Ανταλλαγή απόψεων
16 Ιουνίου 2021, από 10.10 έως 10.55
7.	Ετήσια έκθεση της Ευρωπόλ για την κατάσταση και τις τάσεις της τρομοκρατίας στην ΕΕ (TE-SAT)
LIBE/9/06250
	Παρουσίαση από την Ευρωπόλ
16 Ιουνίου 2021, από 10.55 έως 11.35
8.	Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής έκθεσης για τα Ναρκωτικά 2021
LIBE/9/06247
	Ανταλλαγή απόψεων με τον Alexis Goosdeel, διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA)
16 Ιουνίου 2021, από 11.35 έως 12.00
9.	Δραστηριότητες της ομάδας εργασίας για τον έλεγχο του Frontex
LIBE/9/05774
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή
16 Ιουνίου 2021, από 13.45 έως 15.45
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής) - δεύτερη ψηφοφορία: ψηφοφορία επί του τελικού κειμένου και μοναδικές ψηφοφορίες

Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 13.45 έως τις 14.45
10.	Η προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσω αναφορών: διδάγματα που αντλήθηκαν
LIBE/9/04329
	2020/2209(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Tom Vandendriessche (ID)
PA – PE691.182v01-00
AM – PE691.456v01-00
Επί της ουσίας:

PETI*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE660.308v02-00
AM – PE692.629v01-00
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
11.	Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του κανονισμού ΧΧ/2018 [κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα] και της απόφασης 2004/512/ΕΚ, και για την κατάργηση της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου
LIBE/9/01249
***II	2018/0152A(COD)	05950/1/2021 – C9-0198/2021
		T8-0174/2019

Εισηγητής:

Paulo Rangel (PPE)
PR – PE693.558v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

JURI (AJ)
Axel Voss (PPE)
AL – PE689.825v01-00
	Έγκριση του σχεδίου σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση
12.	Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 603/2013, (ΕΕ) 2016/794, (ΕΕ) 2018/1862, (ΕΕ) 2019/816 και (ΕΕ) 2019/818, όσον αφορά τον καθορισμό των προϋποθέσεων για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS)
LIBE/9/04240
***II	2018/0152B(COD)	05951/1/2021 – C9-0199/2021
		T8-0174/2019

Εισηγητής:

Paulo Rangel (PPE)
PR – PE693.559v02-00
Επί της ουσίας:

LIBE


	Έγκριση του σχεδίου σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση

* * *
16 Ιουνίου 2021, από 13.45 έως 14.15
13.	Δραστηριότητες της Ομάδας της επιτροπής LIBE για την Παρακολούθηση της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
LIBE/9/02808
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή
16 Ιουνίου 2021, από 14.15 έως 15.00
14.	Η στρατηγική της ΕΕ για την οικειοθελή επιστροφή και την επανένταξη
LIBE/9/06248
	Παρουσίαση από την Ylva Johansson, Επίτροπο αρμόδια για τις Εσωτερικές Υποθέσεις
16 Ιουνίου 2021, από 15.00 έως 15.30
15.	Ορισμός κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης
LIBE/9/06126
	2021/2071(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Terry Reintke (Verts/ALE)
PA – PE693.786v01-00
Επί της ουσίας:

BUDG, CONT*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Petri Sarvamaa (PPE)
PR – PE693.668v01-00
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
16 Ιουνίου 2021, από 15.30 έως 15.45
16.	Μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση και για την κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148
LIBE/9/04963
***I	2020/0359(COD)	COM(2020)0823 – C9-0422/2020

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Lukas Mandl (PPE)

Επί της ουσίας:

ITRE*
Bart Groothuis (Renew)
PR – PE692.602v01-00
AM – PE693.723v01-00
AM – PE693.680v01-00
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 30 Ιουνίου 2021, ώρα 12.00
17.	Διάφορα
18.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	22 Ιουνίου 2021, από 9.00 έως 12.00 και από 13.45 έως 15.45 (Βρυξέλλες)
28 Ιουνίου 2021, από 16.45 έως 18.45 (Βρυξέλλες)

