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Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

LIBE(2020)0120_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 20 januari 2020 kl. 15.00–17.30
Tisdagen den 21 januari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.00
Bryssel
Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
OBSERVERA ATT SAMTLIGA TIDSANGIVELSER ÄR PRELIMINÄRA OCH KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UNDER SAMMANTRÄDET
20 januari 2020 kl. 15.00–16.30
Gemensam debatt
3.	Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 20/2019: EU:s informationssystem till stöd för gränskontroll – ett kraftfullt verktyg, men mer fokus på aktuella och fullständiga uppgifter behövs
LIBE/9/02316
	Föredragning av Bettina Jakobsen, ledamot av revisionsrätten och doyen för avdelning III
4.	Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 24/2019: Asyl, omplacering och återvändande när det gäller migranter: dags att intensifiera åtgärderna för att få bukt med skillnaderna mellan mål och resultat
LIBE/9/02317
	Föredragning av Leo Brincat, ledamot av revisionsrätten
20 januari 2020 kl. 16.30–17.15
5.	Uppdatering om genomförandet av Maltaförklaringen och om sök- och räddningsinsatser i Medelhavet
LIBE/9/02313
	Föredragning av kommissionen
20 januari 2020 kl. 17.15–17.30
*** Elektronisk omröstning ***
6.	Ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
LIBE/9/00400
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Ordförande:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Ansvarigt utskott:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)

 
	Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
21 januari 2020 kl. 9.00–9.20
7.	Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online
LIBE/9/01287
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Föredragande:

Patryk Jaki (ECR)

Ansvarigt utskott:

LIBE


 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)
21 januari 2020 kl. 9.20–10.15
Gemensam debatt
8.	LIBE-utskottets resa till Eurojust, Haag, Nederländerna, den 31 oktober 2019
LIBE/9/02305
	Presentation av ett förslag till reserapport
9.	Diskussion med Ladislav Hamran, Eurojusts ordförande
21 januari 2020 kl. 10.15–11.45
10.	Strukturerad dialog med Didier Reynders, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor
LIBE/9/02306
	Diskussion
21 januari 2020 kl. 11.45–12.30
11.	RIF-ministermöte mellan EU och USA den 10–11 december
LIBE/9/02307
	Föredragning av Didier Reynders, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor
Föredragning av rådets ordförandeskap
21 januari 2020 kl. 15.00–16.00
12.	Det kroatiska ordförandeskapets prioriteringar när det gäller förordningen om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation
LIBE/9/02308
	Föredragning av Josip Bilaver, statssekreterare, Kroatien
21 januari 2020 kl. 16.00–17.00
13.	Tekniska och juridiska problem med telekommunikationsuppgifter i Danmark – användning av felaktiga elektroniska bevis i brottmålsdomar
LIBE/9/02315
	Föredragning av Jesper Lund, direktör för IT-Politisk Forening i Danmark
Föredragning av Christian Wiese Svanberg, ansvarig för integritetsskydd och chef för dataskyddsenheten vid den danska polisen
Föredragning av kommissionen
21 januari 2020 kl. 17.00–18.00
Inom stängda dörrar
14.	Förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis för straffrättsligt samarbete
LIBE/9/02314
	Föredragning av kommissionen
15.	Övriga frågor
16.	Kommande sammanträden
	27 januari 2020 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)
28 januari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

