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Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

LIBE(2020)0423_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Donderdag 23 april 2020, 10.00 - 12.00 uur en 15.00 - 17.00 uur
Brussel
Zaal: József Antall (2Q2)
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
(inclusief goedkeuring van de aanbevelingen van de coördinatoren overeenkomstig artikel 214 van het Reglement (zie de feedbacknota van de coördinatoren van de vergadering van 31 maart 2020))

NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	25 november 2019	PV – PE644.825v01-00
20-21 januari 2020	PV – PE646.883v01-00
19-20 februari 2020	PV – PE648.369v01-00
23 april 2020, 10.00 - 10.05 uur
Rectificaties (art. 241)
4.	Europees reisinformatie en -autorisatiesysteem (ETIAS) en wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 en (EU) 2016/1624
LIBE/9/02815
- Behandeling van een ontwerprectificatie overeenkomstig artikel 241, lid 3, van het Reglement
23 april 2020, 10.05 - 10.30 uur
STEMMING PER STEMBILJET
5.	Sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven
LIBE/9/01193
***	2019/0181(NLE)	12158/2019 – C9-0004/2020

Rapporteur:

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

LIBE


Adviezen:

AFET
Petras Auštrevičius (Renew)
AD – PE646.758v02-00
 
	Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)
6.	Sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa
LIBE/9/01191
***	2019/0182(NLE)	12362/2019 – C9-0013/2020

Rapporteur:

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

LIBE


Adviezen:

AFET
Petras Auštrevičius (Renew)
AD – PE646.757v02-00
 
	Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)
23 april 2020, 10.30 - 12.00 uur
7.	De situatie van de rechtsstaat in Polen
LIBE/9/02804
	Gedachtewisseling met Zbigniew Ziobro, minister van Justitie, Republiek Polen (nog te bevestigen)
Gedachtewisseling met Didier Reynders, commissaris voor Justitie
Gedachtewisseling met Irena Andrassy, ambassadeur, Kroatisch voorzitterschap (nog te bevestigen)
Gedachtewisseling met Adam Bodnar, Poolse commissaris voor Mensenrechten (nog te bevestigen)
23 april 2020, 15.00 - 15.30 uur
8.	Werkzaamheden van de Groep voor toezicht op de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten van de commissie LIBE
LIBE/9/02808
	Verslaggeving aan de commissie door Sophie in ’t Veld, voorzitter van de Groep voor toezicht op de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten
23 april 2020, 15.30 - 16.55 uur
Gezamenlijke behandeling
9.	Beoordeling van de noodmaatregelen die in verband met de uitbraak van COVID-19 in alle lidstaten zijn getroffen, alsook van de situatie in Hongarije, en de gevolgen daarvan voor de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten
LIBE/9/02809
10.	Stand van zaken met betrekking tot de opstelling van het jaarverslag over de rechtsstaat, en in het bijzonder de bijbehorende methodologie
LIBE/9/02810
	Gedachtewisseling met Didier Reynders, commissaris voor Justitie
23 april 2020, 16.55 - 17.00 uur
11.	Bekendmaking van de resultaten van de stemmingen
LIBE/9/02715
	Goedkeuring ontwerpaanbevelingen (punten 5 en 6)
12.	Rondvraag
13.	Volgende vergaderingen
	27 april 2020, 16.00 - 18.00 uur (Brussel)
7 mei 2020, 10.00 - 12.00 uur (Brussel)

