OJ\1205575NL.rtf	PE652.394v01-00
NL	In verscheidenheid verenigd	NL
PE652.394v01-00	 /1 	OJ\1205575NL.rtf
NL
OJ\1205575NL.rtf	 /1 	PE652.394v01-00
	NL

Europees Parlement
2019-2024
file_0.png




Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

LIBE(2020)0525_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 25 mei 2020, 12.00 - 13.30 uur en 14.00 - 16.00 uur
Brussel
Zaal: Altiero Spinelli (5G-3)
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.
25 mei 2020, 12.00 - 12.05 uur
Opening van de stemming op afstand over AMENDEMENTEN (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie)
Stemmen is mogelijk van 12.05 tot 12.45 uur
Alle leden die deelnemen aan de stemming - zij het in de vergaderzaal van de commissie, zij het vanop afstand - stemmen per e-mail aan de hand van een gedrukt stembiljet.
3.	Aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
LIBE/9/02391
	2020/2023(INI)	

Rapporteur voor advies:

Loránt Vincze (PPE)
PA – PE650.591v01-00
AM – PE652.317v01-00
Bevoegd:

AFET, INTA
Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)
PR – PE650.385v01-00
 
	Goedkeuring amendementen
25 mei 2020, 12.05 - 13.25 uur
4.	COVID-19: Raad van Europa “Toolkit for Member States - Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the COVID-19 sanitary crisis” (Instrumenten voor lidstaten - Eerbiediging van democratie, rechtsstaat en mensenrechten in het kader van de sanitaire crisisis als gevolg van COVID-19)
LIBE/9/03049
	Presentatie door Christos Giakoumopoulos, directeur-generaal Mensenrechten en Rechtsstaat
25 mei 2020, 13.25 - 13.30 uur
5.	Bekendmaking van de resultaten van de stemmingen over amendementen
LIBE/9/02715
VERANDERING VAN VERGADERZAAL – ANTALL 4Q2
25 mei 2020, 14.00 - 14.05 uur
Opening van de stemming op afstand over DEFINITIEVE TEKST (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie)
Stemmen is mogelijk van 14.05 tot 14.45 uur
Alle leden die deelnemen aan de stemming - zij het in de vergaderzaal van de commissie, zij het vanop afstand - stemmen per e-mail aan de hand van een gedrukt stembiljet.
6.	Aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
LIBE/9/02391
	2020/2023(INI)	

Rapporteur voor advies:

Loránt Vincze (PPE)
PA – PE650.591v01-00
AM – PE652.317v01-00
Bevoegd:

AFET, INTA
Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)
PR – PE650.385v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
7.	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
25 mei 2020, 14.05 - 15.30 uur
8.	Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de Republiek Polen
LIBE/9/00274
***	2017/0360(NLE)	

Rapporteur:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Bevoegd:

LIBE


Adviezen:

AFCO



FEMM
Evelyn Regner (S&D)

 
	Behandeling ontwerp van interimverslag
Gedachtewisseling met José Igreja Matos, voorzitter van de Europese vereniging van rechters
Gedachtewisseling met Joanna Hetnarowicz-Sikora, lid van de nationale raad van IUSTITIA, de Poolse vereniging van rechters
25 mei 2020, 15.30 - 16.00 uur
9.	Wet inzake digitale diensten: vragen over de grondrechten
LIBE/9/02303
	2020/2022(INI)	

Rapporteur:

Kris Peeters (PPE)
PR – PE650.509v01-00
Bevoegd:

LIBE


Adviezen:

IMCO
Adam Bielan (ECR)
PA – PE648.599v01-00
AM – PE650.628v01-00

CULT
Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE648.588v01-00
AM – PE650.541v01-00
 
	Behandeling ontwerpverslag
25 mei 2020, 16.00 - 16.05 uur
10.	Bekendmaking van de uitslag van de stemming over definitieve tekst
LIBE/9/03036
11.	Rondvraag
12.	Volgende vergaderingen
	2 juni 2020, 9.00 - 11.00 uur en 14.00 - 16.00 uur (Brussel)

