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Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

LIBE(2021)0714_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, από 9.00 έως 12.00 και από 13.45 έως 15.45
Πέμπτη 15 Ιουλίου 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)
14 Ιουλίου 2021, από 9.00 έως 9.25
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
Οι εξ αποστάσεως ψηφοφορίες έχουν προγραμματιστεί ως ακολούθως:
- Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, από τις 9.00 έως τις 10.00, ψηφοφορία της επιτροπής LIBE
- Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, από τις 13.45 έως τις 14.45, κοινή ψηφοφορία των επιτροπών LIBE/FEMM
- Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, από τις 15.30 έως τις 16.30, ψηφοφορία της επιτροπής LIBE
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	25 Μαΐου 2020	PV – PE652.535v01-00
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 9.00 έως τις 10.00
*** Ώρα των ψηφοφοριών ***
4.	Ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη 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
AM – PE693.830v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO*
Christel Schaldemose (S&D)
PR – PE693.594v01-00
	Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών

* * *
5.	Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου σχετικά με την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στους πολίτες της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
LIBE/9/04829
***	2020/0319(NLE)	05034/2021 – C9-0116/2021

Εισηγητής:

Miguel Urbán Crespo (The Left)
PR – PE693.763v02-00
Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

AFET
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

	Εξέταση του σχεδίου σύστασης (έγκριση)
14 Ιουλίου 2021, από 9.25 έως 9.40
6.	Διεκδικήσιμες και δίκαιες αγορές στον ψηφιακό τομέα (πράξη για τις ψηφιακές αγορές)
LIBE/9/05001
***I	2020/0374(COD)	COM(2020)0842 – C9-0419/2020

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Ondřej Kovařík (Renew)
PA – PE693.946v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO*
Andreas Schwab (PPE)
PR – PE692.792v01-00
AM – PE695.196v01-00
AM – PE695.143v01-00
AM – PE695.197v01-00
AM – PE695.198v01-00
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 20 Ιουλίου 2021, ώρα 12.00
14 Ιουλίου 2021, από 9.40 έως 10.10
7.	Ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το TikTok
LIBE/9/06455
	Ανταλλαγή απόψεων με τους:
- Ventsislav KARADJOV, αντιπρόεδρο του ΕΣΠΔ και πρόεδρο της βουλγαρικής Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
- Karolina MOJZESOWICZ, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Μονάδας Προστασίας Δεδομένων, ΓΔ JUST
14 Ιουλίου 2021, από 10.10 έως 11.05
8.	Δικαστική προσφυγή κατά παραλείψεως, σύμφωνα με το άρθρο 265 ΣΛΕΕ, εις βάρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), η οποία ασκήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ από τη Front-LEX για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
LIBE/9/06655
	Παρουσίαση της υπόθεσης του ΔΕΕ που κατέθεσε η Front-LEX από τους:
- Omer SHATZ, Adv., διευθυντή του Νομικού Τμήματος της Front-LEX
- Iftach COHEN, Adv., Front-LEX
14 Ιουλίου 2021, από 13.45 έως 14.00
Κοινή συνεδρίαση επιτροπών LIBE/FEMM
Έναρξη της διαδικασίας κοινής εξ αποστάσεως ψηφοφορίας των επιτροπών LIBE/FEMM (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής) — ψηφοφορία επί του τελικού κειμένου

Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 13.45 έως τις 14.45
*** Ώρα των ψηφοφοριών ***
9.	Χαρακτηρισμός της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ
CJ01/9/05856
	2021/2035(INL)	

Εισηγήτριες:

Malin Björk (The Left)
Diana Riba i Giner (Verts/ALE)
PR – PE692.619v02-00
AM – PE693.724v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE, FEMM


	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης

* * *
Συνεδρίαση της επιτροπής LIBE
14 Ιουλίου 2021, από 14.00 έως 14.15
10.	Τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2002/465/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ευθυγράμμισή της με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
LIBE/9/05196
***I	2021/0008(COD)	COM(2021)0020 – C9-0005/2021

Εισηγητής:

Jeroen Lenaers (PPE)

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

JURI
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

	Εξέταση και έγκριση του σχεδίου έκθεσης (σύμφωνα με το άρθρο 52 — απλουστευμένη διαδικασία)
14 Ιουλίου 2021, από 14.15 έως 14.30
11.	Τροποποίηση της οδηγίας 2014/41/ΕΕ όσον αφορά την ευθυγράμμισή της με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
LIBE/9/05198
***I	2021/0009(COD)	COM(2021)0021 – C9-0006/2021

Εισηγήτρια:

Marina Kaljurand (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

JURI
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

	Εξέταση και έγκριση του σχεδίου έκθεσης (σύμφωνα με το άρθρο 52 — απλουστευμένη διαδικασία)
14 Ιουλίου 2021, από 14.30 έως 14.45
12.	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο
LIBE/9/00154
***I	2016/0131(COD)	COM(2016)0271 – C8-0174/2016

Εισηγήτρια:

Elena Yoncheva (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

AFET
Ramona Nicole Mănescu


DEVE
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


BUDG


	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή
14 Ιουλίου 2021, από 14.45 έως 15.00
13.	Προϋπολογισμός 2022
LIBE/9/06408

Εισηγητής:

Domènec Ruiz Devesa (S&D)

	Εξέταση των τροπολογιών επί του προϋπολογισμού
Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
14 Ιουλίου 2021, από 15.00 έως 15.45
14.	Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική προς έναν πλήρως λειτουργικό και ανθεκτικό χώρο Σένγκεν»
LIBE/9/06459
	Παρουσίαση από τον Matthias OEL, διευθυντή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) — ψηφοφορία επί του τελικού κειμένου και μοναδική ψηφοφορία

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 15.30 έως τις 16.30
*** Ώρα των ψηφοφοριών ***
15.	Ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη 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
AM – PE693.830v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO*
Christel Schaldemose (S&D)
PR – PE693.594v01-00
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
16.	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο
LIBE/9/00154
***I	2016/0131(COD)	COM(2016)0271 – C8-0174/2016

Εισηγήτρια:

Elena Yoncheva (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

AFET
Ramona Nicole Mănescu


DEVE
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


BUDG


	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις

* * *
15 Ιουλίου 2021, από 9.00 έως 10.15
17.	Δραστηριότητες της ομάδας εργασίας για τον έλεγχο του Frontex
LIBE/9/05774
	Παρουσίαση της έκθεσης της ομάδας εργασίας για τον έλεγχο του Frontex σχετικά με την έρευνα συγκέντρωσης στοιχείων για τον Frontex όσον αφορά εικαζόμενες παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων
15 Ιουλίου 2021, από 10.15 έως 11.15
18.	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ποινικοποίηση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας από ΜΚΟ σε μετανάστες
LIBE/9/06460
	Ανταλλαγή απόψεων με τους:
- Johannes LUCHNER , αναπληρωτή γενικό διευθυντή, Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων — Ευρωπαϊκή Επιτροπή
- Inmaculada VAZQUEZ, εκπρόσωπο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ
15 Ιουλίου 2021, από 11.15 έως 12.00
19.	Μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου: Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο στη Ρουμανία στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου [COM(2021)0370]
LIBE/9/06461
	Παρουσίαση από την Επιτροπή
20.	Διάφορα
21.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	1 Σεπτεμβρίου 2021, από 9.00 έως 12.00 και από 13.45 έως 15.45 (Βρυξέλλες)
2 Σεπτεμβρίου 2021, από 9.00 έως 12.00 και από 13.45 έως 15.45 (Βρυξέλλες)
30 Σεπτεμβρίου 2021, από 9.00 έως 12.00 (Βρυξέλλες)

