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Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

LIBE(2020)0518_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 18. maj 2020 kl. 10.00-12.00 og 14.00-16.00
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (4Q2)
og pr. videokonference (test af forbindelserne finder sted en time før hvert programpunkt)
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
BEMÆRK, AT ALLE TIDSINTERVALLER KUN ER VEJLEDENDE OG KAN ÆNDRES UNDER MØDET
Den 18. maj 2020 kl. 10.00-10.05
Åbning af fjernafstemningsproceduren (parallelt med udvalgsmødet)
Afstemningen vil være åben fra kl. 10.05 til 10.45
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen ––hvad enten de er til stede i udvalgsmødesalen eller via fjerndeltagelse - stemmer pr. e-mail ved brug af papirafstemningslister.
3.	EF-statistikker over migration og international beskyttelse
LIBE/9/01280
***II	2018/0154(COD)	15300/1/2019 – C9-0102/2020
		T8-0359/2019

Ordfører:

Jan-Christoph Oetjen (Renew)
PR – PE650.522v02-00
Kor.udv.:

LIBE


 
	Vedtagelse af udkast til indstilling ved andenbehandling
Eventuelt
4.	Situationen i Schengenområdet efter covid-19-udbruddet
LIBE/9/02901
	2020/2640(RSP)	

Kor.udv.:

LIBE


 
	Vedtagelse af forslag til beslutning
Den 18. maj 2020 kl. 10.05-10.45
5.	Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og New Zealand om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og New Zealands kompetente myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme
LIBE/9/02647
	2020/2048(INI)	

Ordfører:

Annalisa Tardino (ID)
PR – PE650.351v01-00
Kor.udv.:

LIBE


 
	Behandling af udkast til betænkning
Den 18. maj 2020 kl. 10.45-12.00
6.	EASO's operationelle støtte til medlemsstaterne i forbindelse med covid-19-pandemien, navnlig i Grækenland
LIBE/9/02967
	Redegørelse ved Nina Gregori, administrerende direktør for EASO
Den 18. maj 2020 kl. 14.00-15.30
7.	Europols arbejde med bekæmpelse af kriminel adfærd som følge af covid-19-pandemien
LIBE/9/02968
	Redegørelse ved Catherine De Bolle, administrerende direktør for Europol
Den 18. maj 2020 kl. 15.30-16.00
8.	Kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor
LIBE/9/02290
	2020/2017(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Ondřej Kovařík (Renew)
PA – PE650.370v02-00
Kor.udv.:

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)

 
	Behandling af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 26. maj 2020 kl. 12.00
9.	Retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde
LIBE/9/02297
	2020/2018(INL)	

Ordfører for udtalelse:

Paul Tang (S&D)
PA – PE650.375v01-00
Kor.udv.:

IMCO*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE648.474v02-00
 
	Behandling af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 19. maj 2020 kl. 12.00
10.	EU's strategi for ligestilling mellem kønnene
LIBE/9/01984
	2019/2169(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Evin Incir (S&D)
PA – PE648.624v01-00
Kor.udv.:

FEMM*
Maria Noichl (S&D)
PR – PE650.408v01-00
 
	Behandling af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 25. maj 2020 kl. 12.00
11.	Diverse sager
12.	Næste møder
	den 25. maj 2020 kl. 14.00-16.00 (Bruxelles)

