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Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

LIBE(2021)0616_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Miercuri, 16 iunie 2021, 9.00 - 12.00 și 13.45 - 15.45
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
și prin videoconferință (o testare a conexiunii va avea loc cu o jumătate de oră înaintea reuniunii)
16 iunie 2021, 9.00 - 12.00
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
Sesiunile de votare de la distanță sunt prevăzute pentru:
- miercuri, 16 iunie 2021, între orele 9.00 și 10.00: vot asupra amendamentelor
- miercuri, 16 iunie 2021, între orele 13.45 și 14.45: vot asupra textului final și voturi unice
Deschiderea procedurii de votare de la distanță (în paralel cu lucrările comisiei) - prima sesiune: votare asupra amendamentelor

Votarea va fi deschisă între orele 9.00 și 10.00.
3.	Protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții învățate
LIBE/9/04329
	2020/2209(INI)	

Raportor pentru aviz:

Tom Vandendriessche (ID)
PA – PE691.182v01-00
AM – PE691.456v01-00
Comisie competentă:

PETI*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE660.308v02-00
AM – PE692.629v01-00
	Examinarea și adoptarea amendamentelor


* * *
16 iunie 2021, 9.00 - 9.25
4.	Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și a Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului
LIBE/9/01249
***II	2018/0152A(COD)	05950/1/2021 – C9-0198/2021
		
        
        T8-0174/2019
    

Raportor:

Paulo Rangel (PPE)
PR – PE693.558v01-00
Comisie competentă:

LIBE


Avize:

JURI (AJ)
Axel Voss (PPE)
AL – PE689.825v01-00
	Examinarea proiectului de recomandare pentru a doua lectură

5.	Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 603/2013, a Regulamentului (UE) 2016/794, a Regulamentului (UE) 2018/1862 și a Regulamentului (UE) 2019/818 în ceea ce privește stabilirea condițiilor de acces la sistemele de informații ale UE în scopuri legate de Sistemul de informații privind vizele (VIS)
LIBE/9/04240
***II	2018/0152B(COD)	05951/1/2021 – C9-0199/2021
		
        
        T8-0174/2019
    

Raportor:

Paulo Rangel (PPE)
PR – PE693.559v02-00
Comisie competentă:

LIBE


	Examinarea proiectului de recomandare pentru a doua lectură

16 iunie 2021, 9.25 - 10.10
6.	Schimb de opinii cu Europol și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) cu privire la implementarea planului de acțiune al Europol de răspuns la admonestarea adresată de AEPD în urma unei anchete din proprie inițiativă asupra problemelor interne legate de volumele mari de date
LIBE/9/06246
	Schimb de opinii

16 iunie 2021, 10.10 - 10.55
7.	Raportul anual al Europol privind situația și tendințele terorismului în UE (TE-SAT)
LIBE/9/06250
	Prezentare realizată de Europol

16 iunie 2021, 10.55 - 11.35
8.	Prezentarea Raportului european privind drogurile 2021
LIBE/9/06247
	Schimb de opinii cu Alexis Goosdeel, director al Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA)

16 iunie 2021, 11.35 - 12.00
9.	Activități ale Grupului de lucru pentru controlul Frontex
LIBE/9/05774
	Raport prezentat comisiei

16 iunie 2021, 13.45 - 15.45
Deschiderea procedurii de votare de la distanță (în paralel cu lucrările comisiei) - a doua sesiune: vot asupra textului final și voturi unice

Votarea va fi deschisă între orele 13.45 și 14.45
10.	Protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții învățate
LIBE/9/04329
	2020/2209(INI)	

Raportor pentru aviz:

Tom Vandendriessche (ID)
PA – PE691.182v01-00
AM – PE691.456v01-00
Comisie competentă:

PETI*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE660.308v02-00
AM – PE692.629v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

11.	Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și a Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului
LIBE/9/01249
***II	2018/0152A(COD)	05950/1/2021 – C9-0198/2021
		
        
        T8-0174/2019
    

Raportor:

Paulo Rangel (PPE)
PR – PE693.558v01-00
Comisie competentă:

LIBE


Avize:

JURI (AJ)
Axel Voss (PPE)
AL – PE689.825v01-00
	Adoptarea proiectului de recomandare pentru a doua lectură

12.	Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 603/2013, a Regulamentului (UE) 2016/794, a Regulamentului (UE) 2018/1862 și a Regulamentului (UE) 2019/818 în ceea ce privește stabilirea condițiilor de acces la sistemele de informații ale UE în scopuri legate de Sistemul de informații privind vizele (VIS)
LIBE/9/04240
***II	2018/0152B(COD)	05951/1/2021 – C9-0199/2021
		
        
        T8-0174/2019
    

Raportor:

Paulo Rangel (PPE)
PR – PE693.559v02-00
Comisie competentă:

LIBE


	Adoptarea proiectului de recomandare pentru a doua lectură


* * *
16 iunie 2021, 13.45 - 14.15
13.	Activitățile Grupului LIBE de monitorizare în materie de democrație, stat de drept și drepturi fundamentale
LIBE/9/02808
	Raport prezentat comisiei

16 iunie 2021, 14.15 - 15.00
14.	Strategia UE privind returnarea voluntară și reintegrarea
LIBE/9/06248
	Prezentare susținută de Ylva Johansson, comisară europeană pentru afaceri interne

16 iunie 2021, 15.00 - 15.30
15.	Elaborarea de orientări privind aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii
LIBE/9/06126
	2021/2071(INI)	

Raportoare pentru aviz:

Terry Reintke (Verts/ALE)
PA – PE693.786v01-00
Comisie competentă:

BUDG, CONT*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Petri Sarvamaa (PPE)
PR – PE693.668v01-00
	Examinarea proiectului de aviz

16 iunie 2021, 15.30 - 15.45
16.	Măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune, abrogarea Directivei (UE) 2016/1148
LIBE/9/04963
***I	2020/0359(COD)	COM(2020)0823 – C9-0422/2020

Raportor pentru aviz:

Lukas Mandl (PPE)

Comisie competentă:

ITRE*
Bart Groothuis (Renew)
PR – PE692.602v01-00
AM – PE693.723v01-00
AM – PE693.680v01-00
	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 30 iunie 2021, 12.00
17.	Chestiuni diverse
18.	Reuniuni următoare
	22 iunie 2021, 9.00 - 12.00 și 13.45 - 15.45 (Bruxelles)

28 iunie 2021, 16.45 - 18.45 (Bruxelles)

