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Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

LIBE(2020)0518_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 18 mei 2020, 10.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur
Brussel
Zaal: József Antall (4Q2)
en per videoconferentie (de verbinding wordt een uur vóór elk tijdsblok getest)
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.
18 mei 2020, 10.00 - 10.05 uur
Opening van de stemming op afstand (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie)
Stemmen is mogelijk van 10.05 tot 10.45 uur
Alle leden die deelnemen aan de stemming – hetzij in de vergaderzaal van de commissie, hetzij op afstand – stemmen per e-mail aan de hand van een gedrukt stembiljet en een gedrukte stemlijst.
3.	Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming
LIBE/9/01280
***II	2018/0154(COD)	15300/1/2019 – C9-0102/2020
		T8-0359/2019

Rapporteur:

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

LIBE


 
	Goedkeuring ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing
Eventueel
4.	Situatie in het Schengengebied ten gevolge van de COVID-19-uitbraak
LIBE/9/02901
	2020/2640(RSP)	

Bevoegd:

LIBE


 
	Goedkeuring ontwerpresolutie
18 mei 2020, 10.05 - 10.45 uur
5.	Aanbeveling voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en de Nieuw-Zeelandse autoriteiten die bevoegd zijn voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme
LIBE/9/02647
	2020/2048(INI)	

Rapporteur:

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

LIBE


 
	Behandeling ontwerpverslag
18 mei 2020, 10.45 - 12.00 uur
6.	Operationele steun van het EASO aan de lidstaten in de context van de COVID-19-crisis, met name in Griekenland
LIBE/9/02967
	Uiteenzetting door Nina Gregori, uitvoerend directeur, EASO
18 mei 2020, 14.00 - 15.30 uur
7.	Werkzaamheden van Europol in de strijd tegen crimineel gedrag ingevolge de COVID-19-crisis
LIBE/9/02968
	Uiteenzetting door Catherine De Bolle, uitvoerend directeur, Europol
18 mei 2020, 15.30 - 16.00 uur
8.	Artificiële intelligentie in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele sector
LIBE/9/02290
	2020/2017(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)

 
	Behandeling ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 26 mei 2020, 12.00 uur
9.	Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren
LIBE/9/02297
	2020/2018(INL)	

Rapporteur voor advies:

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

IMCO*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE648.474v02-00
 
	Behandeling ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 19 mei 2020, 12.00 uur
10.	De EU-strategie inzake gendergelijkheid
LIBE/9/01984
	2019/2169(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

FEMM*
Maria Noichl (S&D)
PR – PE650.408v01-00
 
	Behandeling ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 25 mei 2020, 12.00 uur
11.	Rondvraag
12.	Volgende vergaderingen
	25 mei 2020, 14.00 - 16.00 uur (Brussel)

