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Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

LIBE(2020)0423_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Torsdag den 23. april 2020 kl. 10.00-12.00 og 15.00-17.00
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (2Q2)
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
(herunder godkendelse af koordinatorernes henstillinger (forretningsordenens artikel 214), se koordinatorernes notat med tilbagemelding fra mødet den 31. marts 2020)

BEMÆRK, AT ALLE TIDSINTERVALLER KUN ER VEJLEDENDE OG KAN ÆNDRES UNDER MØDET.
3.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	25. november 2019	PV – PE644.825v01-00
20.-21. januar 2020	PV – PE646.883v01-00
19.-20. februar 2020	PV – PE648.369v01-00
Den 23. april 2020 kl. 10.00-10.05
Berigtigelser (artikel 241)
4.	Europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og ændring af forordning (EU) Nr. 515/2014, (EU) 2016/399 og (EU) 2016/1624
LIBE/9/02815
- Behandling af et udkast til berigtigelse i henhold til forretningsordenens artikel 241, stk. 3
Den 23. april 2020 kl. 10.05-10.30
AFSTEMNING VED BRUG AF STEMMESEDLER
5.	Indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse
LIBE/9/01193
***	2019/0181(NLE)	12158/2019 – C9-0004/2020

Ordfører:

Petar Vitanov (S&D)
PR – PE646.765v01-00
AM – PE647.140v01-00
Kor.udv.:

LIBE


Udtalelser:

AFET
Petras Auštrevičius (Renew)
AD – PE646.758v02-00
 
	Vedtagelse af udkast til henstilling (godkendelse)
6.	Indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa
LIBE/9/01191
***	2019/0182(NLE)	12362/2019 – C9-0013/2020

Ordfører:

Ondřej Kovařík (Renew)
PR – PE644.818v01-00
Kor.udv.:

LIBE


Udtalelser:

AFET
Petras Auštrevičius (Renew)
AD – PE646.757v02-00
 
	Vedtagelse af udkast til henstilling (godkendelse)
Den 23. april 2020 kl. 10.30-12.00
7.	Retsstatssituationen i Polen
LIBE/9/02804
	Drøftelse med Zbigniew Ziobro, justitsminister, Republikken Polen (skal bekræftes)
Drøftelse med Didier Reynders, kommissær med ansvar for retlige anliggender
Drøftelse med Irena Andrassy, ambassadør, det kroatiske formandskab (skal bekræftes)
Drøftelse med Adam Bodnar, polsk kommissær med ansvar for menneskerettigheder (skal bekræftes)
Den 23. april 2020 kl. 15.00-15.30
8.	Aktiviteter i LIBE-udvalgets overvågningsgruppe om demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder
LIBE/9/02808
	Tilbagemelding til udvalget ved Sophie In't Veld, formand for DRFMG
Den 23. april 2020 kl. 15.30-16.55
Forhandling under ét
9.	Vurdering af de nødforanstaltninger, der er truffet i alle medlemsstaterne i forbindelse med covid-19-udbruddet, herunder situationen i Ungarn, og deres indvirkninger på demokratiet, retsstaten og de grundlæggende rettigheder
LIBE/9/02809
10.	Status for forberedelsen af den årlige retsstatsrapport, navnlig hvad angår metoden
LIBE/9/02810
	Drøftelse med Didier Reynders, kommissær med ansvar for retlige anliggender
Den 23. april 2020 kl. 16.55-17.00
11.	Bekendtgørelse af resultaterne af afstemningen
LIBE/9/02715
	Vedtagelse af udkast til henstillinger (punkt 5 og 6)
12.	Diverse sager
13.	Næste møder
	den 27. april 2020 kl. 16.00-18.00 (Bruxelles)
den 7. maj 2020 kl. 10.00-12.00 (Bruxelles)

