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Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

LIBE(2021)0628_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, από 16.45 έως 19.00
Τρίτη 29 Ιουνίου 2021, από 10.00 έως 11.00
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (1A002)
και μέσω τηλεδιάσκεψης (θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική σύνδεση μισή ώρα πριν από τη συνεδρίαση)
28 Ιουνίου 2021, από 16.45 έως 18.00
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
Οι εξ αποστάσεως ψηφοφορίες έχουν προγραμματιστεί ως ακολούθως:
- Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, από 16.45 έως 17.45: ψηφοφορία επί των τροπολογιών
- Τετάρτη 29 Ιουνίου 2021, από 10.00 έως 11.00, ψηφοφορία επί των τελικών κειμένων και μοναδικές ψηφοφορίες
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	12-13 Απριλίου 2021	PV – PE691.294v02-00
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 16.45 έως τις 17.45
4.	Η τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και η χρήση της από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις
LIBE/9/02284
	2020/2016(INI)	

Εισηγητής:

Petar Vitanov (S&D)
PR – PE652.625v01-00
AM – PE655.659v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

EMPL
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


IMCO
Marcel Kolaja (Verts/ALE)
AD – PE648.565v02-00
AM – PE653.820v01-00

JURI
Angel Dzhambazki (ECR)
AD – PE652.371v02-00
AM – PE653.890v01-00
	Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών
5.	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
AM – PE693.715v01-00
Επί της ουσίας:

ITRE*
Angelika Niebler (PPE)
PR – PE691.139v03-00
AM – PE691.468v01-00
AM – PE691.449v01-00
AM – PE692.584v01-00
	Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών
6.	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
AM – PE693.941v01-00
Επί της ουσίας:

BUDG, CONT*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Petri Sarvamaa (PPE)
PR – PE693.668v01-00
AM – PE693.915v01-00
	Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών

* * *
7.	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις «απάνθρωπες συνθήκες στις φυλακές της ΕΕ - πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας»
LIBE/9/06345
	Ανταλλαγή απόψεων με τον Didier Reynders, Επίτροπο Δικαιοσύνης
Ανταλλαγή απόψεων με τον Michael O’Flaherty, Διευθυντή, Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
Ανταλλαγή απόψεων με τον Nils Melzer, ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας
Ανταλλαγή απόψεων με τον Jan Willem Goudriaan, Γενικό Γραμματέα, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU)
Ανταλλαγή απόψεων με την Susanna Marietti, Associazione Antigone, Iταλία
28 Ιουνίου 2021, από 18.00 έως 18.15
8.	Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX)
LIBE/9/03894

Εισηγήτρια:

Caterina Chinnici (S&D)

	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
28 Ιουνίου 2021, από 18.15 έως 19.00
9.	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση των αφίξεων στα εγγύτερα σύνορα της ΕΕ με την Αφρική, και ιδίως στη Θέουτα
LIBE/9/06347
	Ανταλλαγή απόψεων με την Ylva Johansson, Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων
Ανταλλαγή απόψεων με την Ισπανική επιτροπή βοήθειας για τους πρόσφυγες Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) (προς επιβεβαίωση)
10.	Διάφορα
Εξ αποστάσεως ψηφοφορία - δεύτερη ψηφοφορία: ψηφοφορία επί των τελικών κειμένων και μοναδικές ψηφοφορίες.
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021, από τις 10.00 έως τις 11.00
11.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	14 Ιουλίου 2021, από 9.00 έως 12.00 και από 13.45 έως 15.45 (Βρυξέλλες)
15 Ιουλίου 2021, από 9.00 έως 12.00 (Βρυξέλλες)
29 Ιουνίου 2021, από 10.00 έως 11.00
*** Ώρα των ψηφοφοριών ***
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας - δεύτερη ψηφοφορία: ψηφοφορία επί των τελικών κειμένων και μοναδικές ψηφοφορίες

Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τις 10.00 έως τις 11.00
12.	Η τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και η χρήση της από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις
LIBE/9/02284
	2020/2016(INI)	

Εισηγητής:

Petar Vitanov (S&D)
PR – PE652.625v01-00
AM – PE655.659v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

EMPL
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


IMCO
Marcel Kolaja (Verts/ALE)
AD – PE648.565v02-00
AM – PE653.820v01-00

JURI
Angel Dzhambazki (ECR)
AD – PE652.371v02-00
AM – PE653.890v01-00
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
13.	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
AM – PE693.715v01-00
Επί της ουσίας:

ITRE*
Angelika Niebler (PPE)
PR – PE691.139v03-00
AM – PE691.468v01-00
AM – PE691.449v01-00
AM – PE692.584v01-00
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
14.	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
AM – PE693.941v01-00
Επί της ουσίας:

BUDG, CONT*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Petri Sarvamaa (PPE)
PR – PE693.668v01-00
AM – PE693.915v01-00
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
15.	Θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης
LIBE/9/01284
***II	2018/0248(COD)	06486/2/2021 – C9-0225/2021
		T8-0175/2019

Εισηγήτρια:

Tanja Fajon (S&D)
PR – PE692.950v01-00
LA – PE689.775v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


	Έγκριση του σχεδίου σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση
16.	Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων
LIBE/9/01285
***II	2018/0249(COD)	06487/2/2021 – C9-0226/2021
		T8-0176/2019

Εισηγήτρια:

Tanja Fajon (S&D)
PR – PE693.650v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


	Έγκριση του σχεδίου σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση
17.	Θέσπιση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας
LIBE/9/01286
***II	2018/0250(COD)	06488/1/2021 – C9-0227/2021
		T8-0177/2019

Εισηγήτρια:

Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE693.651v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


	Έγκριση του σχεδίου σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση

