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Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

LIBE(2021)0628_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 28 iunie 2021, 16.45 - 19.00
Marți, 29 iunie 2021, 10.00 - 11.00
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
și prin videoconferință (o testare a conexiunii va avea loc cu o jumătate de oră înaintea reuniunii)
28 iunie 2021, 16.45 - 18.00
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
Sesiunile de votare de la distanță sunt prevăzute pentru:
- Luni, 28 iunie 2021, între orele 16.45 și 17.45: supunerea la vot a amendamentelor
- marți, 29 iunie 2021, între orele 10.00 și 11.00: supunerea la vot a textelor finale și sesiuni de vot unice
3.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	12-13 aprilie 2021	PV – PE691.294v02-00

Deschiderea procedurii de votare de la distanță (în paralel cu lucrările comisiei) - prima sesiune: supunerea la vot a amendamentelor

Votarea va fi deschisă între orele 16.45 și 17.45
4.	Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în procedurile penale
LIBE/9/02284
	2020/2016(INI)	

Raportor:

Petar Vitanov (S&D)
PR – PE652.625v01-00
AM – PE655.659v01-00
Comisie competentă:

LIBE


Avize:

EMPL
Decizie: fără aviz


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
	Examinarea și adoptarea amendamentelor

5.	Guvernanța datelor la nivel european (Legea privind guvernanța datelor)
LIBE/9/04737
***I	2020/0340(COD)	COM(2020)0767 – C9-0377/2020

Raportor pentru aviz:

Sergey Lagodinsky (Verts/ALE)
PA – PE692.728v01-00
AM – PE693.715v01-00
Comisie competentă:

ITRE*
Angelika Niebler (PPE)
PR – PE691.139v03-00
AM – PE691.468v01-00
AM – PE691.449v01-00
AM – PE692.584v01-00
	Examinarea și adoptarea amendamentelor

6.	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
AM – PE693.941v01-00
Comisie competentă:

BUDG, CONT*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Petri Sarvamaa (PPE)
PR – PE693.668v01-00
AM – PE693.915v01-00
	Examinarea și adoptarea amendamentelor


* * *
7.	Schimb de opinii privind „Condiții inumane în închisorile din UE — înaintea și în timpul pandemiei”
LIBE/9/06345
	Schimb de opinii cu Didier Reynders, comisar pentru justiție

Schimb de opinii cu Michael O'Flaherty, director, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)
Schimb de opinii cu Nils Melzer, raportorul special al ONU pentru tortură și alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante
Schimb de opinii cu Jan Willem Goudriaan, Secretar General, Federația Europeană a Sindicatelor din Serviciile Publice (EPSU)
Schimb de opinii cu Susanna Marietti, Associazione Antigone, Italia
28 iunie 2021, 18.00 - 18.15
8.	Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)
LIBE/9/03894

Raportoare:

Caterina Chinnici (S&D)

	Examinarea proiectului de aviz

28 iunie 2021, 18.15 - 19.00
9.	Schimb de opinii privind situația sosirilor la cele mai apropiate frontiere ale UE cu Africa, în special în Ceuta
LIBE/9/06347
	Schimb de opinii cu Ylva Johansson, comisară pentru afaceri interne

Schimb de opinii cu Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) (de confirmat)
10.	Chestiuni diverse
Procedura de votare de la distanță, a doua sesiune: supunerea la vot a textelor finale și sesiuni de vot unice.
Sesiunea de vot va fi deschisă prin email marți 29 iunie 2021 între 10.00 și 11.00
11.	Reuniuni următoare
	14 iulie 2021, 9.00 - 12.00 și 13.45 - 15.45 (Bruxelles)

15 iulie 2021, 9.00 - 12.00 (Bruxelles)
29 iunie 2021, 10.00 - 11.00
*** Votare ***
Deschiderea procedurii de votare de la distanță, a doua sesiune: supunerea la vot a textelor finale și sesiuni de vot unice

Votarea va fi deschisă prin e-mail între orele 10.00 și 11.00
12.	Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în procedurile penale
LIBE/9/02284
	2020/2016(INI)	

Raportor:

Petar Vitanov (S&D)
PR – PE652.625v01-00
AM – PE655.659v01-00
Comisie competentă:

LIBE


Avize:

EMPL
Decizie: fără aviz


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
	Adoptarea proiectului de raport

13.	Guvernanța datelor la nivel european (Legea privind guvernanța datelor)
LIBE/9/04737
***I	2020/0340(COD)	COM(2020)0767 – C9-0377/2020

Raportor pentru aviz:

Sergey Lagodinsky (Verts/ALE)
PA – PE692.728v01-00
AM – PE693.715v01-00
Comisie competentă:

ITRE*
Angelika Niebler (PPE)
PR – PE691.139v03-00
AM – PE691.468v01-00
AM – PE691.449v01-00
AM – PE692.584v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

14.	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
AM – PE693.941v01-00
Comisie competentă:

BUDG, CONT*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Petri Sarvamaa (PPE)
PR – PE693.668v01-00
AM – PE693.915v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

15.	Instituirea Fondului pentru azil și migrație
LIBE/9/01284
***II	2018/0248(COD)	06486/2/2021 – C9-0225/2021
		T8-0175/2019

Raportoare:

Tanja Fajon (S&D)
PR – PE692.950v01-00
LA – PE689.775v01-00
Comisie competentă:

LIBE


	Adoptarea proiectului de recomandare pentru a doua lectură

16.	Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize
LIBE/9/01285
***II	2018/0249(COD)	06487/2/2021 – C9-0226/2021
		T8-0176/2019

Raportoare:

Tanja Fajon (S&D)
PR – PE693.650v01-00
Comisie competentă:

LIBE


	Adoptarea proiectului de recomandare pentru a doua lectură

17.	Instituirea Fondului pentru securitate internă
LIBE/9/01286
***II	2018/0250(COD)	06488/1/2021 – C9-0227/2021
		T8-0177/2019

Raportoare:

Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE693.651v01-00
Comisie competentă:

LIBE


	Adoptarea proiectului de recomandare pentru a doua lectură


