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Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

LIBE(2021)0901_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021, από 9.00 έως 12.00 και από 13.45 έως 15.45
Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021, από 9.00 έως 12.00 και από 13.45 έως 15.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (2Q2)
και μέσω τηλεδιάσκεψης (θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική σύνδεση μισή ώρα πριν από τη συνεδρίαση)
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
Οι εξ αποστάσεως ψηφοφορίες έχουν προγραμματιστεί ως ακολούθως:
- Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου, από τις 09.00 έως τις 10.00: ψηφοφορία επί των τροπολογιών
- Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου, από τις 13.45 έως τις 14.45: ψηφοφορία επί των τελικών κειμένων
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
*** Ώρα των ψηφοφοριών ***
3.	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
AM – PE695.321v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

AFET
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

	Εξέταση και έγκριση τροπολογιών
4.	Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX)
LIBE/9/06370
	2020/2167(DEC)	COM(2020)0288[28] – C9-0247/2020

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Caterina Chinnici (S&D)
PA – PE695.030v02-00
AM – PE695.229v01-00
Επί της ουσίας:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)

	Εξέταση και έγκριση τροπολογιών
5.	Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 — Γενική εισαγωγή – Σύνολο δαπανών – Γενική κατάσταση εσόδων – Κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα
LIBE/9/06408
	2021/0227(BUD)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Domènec Ruiz Devesa (S&D)
PA – PE695.140v01-00
DT – PE695.310v01-00
Επί της ουσίας:

BUDG
Karlo Ressler (PPE)
Damian Boeselager (Verts/ALE)
DT – PE695.068v01-00
	Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών επί του προϋπολογισμού
* * *
1 Σεπτεμβρίου 2021, από 9.05 έως 10.00
6.	Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 2021, για το κράτος δικαίου
LIBE/9/06863
	Παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων με τον Didier Reynders, Επίτροπο Δικαιοσύνης
1 Σεπτεμβρίου 2021, από 10.00 έως 11.00
Ενδεχομένως
7.	Πορεία των εργασιών όσον αφορά το άρθρο 7 ΣΕΕ
LIBE/9/06865
	Παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων με τους:
- Didier Reynders, Επίτροπο Δικαιοσύνης
- εκπρόσωπο της Σλοβενικής Προεδρίας
1 Σεπτεμβρίου 2021, από 11.00 έως 12.00
8.	Σλοβενική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
LIBE/9/06864
	Παρουσίαση από τον κ. Marjan Dikaučič, υπουργό Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας
1 Σεπτεμβρίου 2021, από 13.45 έως 15.45
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (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.	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
AM – PE695.321v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

AFET
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
10.	Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX)
LIBE/9/06370
	2020/2167(DEC)	COM(2020)0288[28] – C9-0247/2020

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Caterina Chinnici (S&D)
PA – PE695.030v02-00
AM – PE695.229v01-00
Επί της ουσίας:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)

	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
* * *
1 Σεπτεμβρίου 2021, από 13.45 έως 14.40
11.	Το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μετανάστευση και το άσυλο – Εγκάρσια προσωρινή εκτίμηση επιπτώσεων – Μελέτη της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
LIBE/9/06866
	Ομιλία
1 Σεπτεμβρίου 2021, από 14.40 έως 15.20
12.	Οι νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο – Μελέτη του Θεματικού Τμήματος Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων
LIBE/9/06867
	Ομιλία
1 Σεπτεμβρίου 2021, από 15.20 έως 15.45
13.	Μετανάστες σε αντικανονική κατάσταση: Πώς τους προστατεύει από την εργασιακή εκμετάλλευση η οδηγία για τις κυρώσεις κατά των εργοδοτών – Μελέτη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
LIBE/9/06868
	Ομιλία
------
Κοινή συνεδρίαση επιτροπών JURI/LIBE
2 Σεπτεμβρίου 2021, από 9.00 έως 9.30
14.	Ενισχύοντας τη δημοκρατία και την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην ΕΕ: η αθέμιτη χρήση διατάξεων του αστικού και του ποινικού δικαίου για την φίμωση των δημοσιογράφων, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών
CJ03/9/05857
	2021/2036(INI)	

Εισηγητές:

Tiemo Wölken (S&D)
Roberta Metsola (PPE)
PR – PE693.861v01-00
AM – PE695.299v01-00
Επί της ουσίας:

JURI, LIBE*


Γνωμοδοτήσεις:

CULT*
Λουκάς Φουρλάς (PPE)
PA – PE692.841v01-00
AM – PE695.083v01-00
	Εξέταση των τροπολογιών
(χωριστή ημερήσια διάταξη)
------
Συνεδρίαση της επιτροπής LIBE
2 Σεπτεμβρίου 2021, από 9.30 έως 9.55
15.	Πολιτική και νομοθεσία για τη νόμιμη μετανάστευση
LIBE/9/04845
	2020/2255(INL)	

Εισηγήτρια:

Abir Al-Sahlani (Renew)
PR – PE695.231v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδοτήσεις:

DEVE
Beata Kempa (ECR)
PA – PE695.032v01-00

EMPL
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
2 Σεπτεμβρίου 2021, από 9.55 έως 10.20
16.	Αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας της πολιτικής και της νομοθεσίας για τη νόμιμη μετανάστευση – Μελέτη της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
LIBE/9/06869
	Ομιλία
2 Σεπτεμβρίου 2021, από 10.20 έως 11.05
17.	Σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών (2021-2025)
LIBE/9/06871
	Ανταλλαγή απόψεων
2 Σεπτεμβρίου 2021, από 11.05 έως 12.00
18.	Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο
LIBE/9/06870
	Παρουσίαση εκθέσεων
2 Σεπτεμβρίου 2021, από 13.45 έως 14.00
19.	Ο αντίκτυπος του οργανωμένου εγκλήματος στους ιδίους πόρους της ΕΕ και στην κατάχρηση ενωσιακών κονδυλίων με ιδιαίτερη έμφαση στην επιμερισμένη διαχείριση από την άποψη λογιστικού και λοιπού ελέγχου
LIBE/9/04474
	2020/2221(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Caterina Chinnici (S&D)
PA – PE696.281v01-00
Επί της ουσίας:

CONT
Tomáš Zdechovský (PPE)
PR – PE695.313v01-00
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 3 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 18.00
2 Σεπτεμβρίου 2021, από 14.00 έως 14.10
20.	Αξιολόγηση των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διαφθοράς, των παράτυπων δαπανών και της κατάχρησης ενωσιακών και εθνικών κονδυλίων σε περίπτωση χρηματοδοτικών μέσων έκτακτης ανάγκης και τομέων δαπανών για την αντιμετώπιση κρίσεων
LIBE/9/04478
	2020/2222(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Tomáš Zdechovský (PPE)

Επί της ουσίας:

CONT
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
PR – PE695.295v01-00
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
2 Σεπτεμβρίου 2021, από 14.10 έως 14.50
21.	Έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), του 2021, σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα
LIBE/9/06872
	Ομιλία
2 Σεπτεμβρίου 2021, από 14.50 έως 15.45
22.	Σλοβενική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
LIBE/9/06864
	Παρουσίαση από τον κ. Aleš Hojs, Υπουργό Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας
23.	Διάφορα
24.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	30 Σεπτεμβρίου 2021, από 9.00 έως 12.00 (Βρυξέλλες)
11 Οκτωβρίου 2021, από 16.45 έως 18.45 (Βρυξέλλες)

