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Europees Parlement

2019-2024

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

LIBE(2020)0629_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 29 juni 2020, 13.45 - 15.45 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

en per videoconferentie (de verbinding wordt een half uur vóór de vergadering 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.

Opening van de stemming op afstand (gelijktijdig met de werkzaamheden van de 
commissie)
Stemmen is mogelijk van 13.50 tot 14.50 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. 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 
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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

AM – PE652.503v01-00
Bevoegd:

LIBE

 Goedkeuring amendementen

29 juni 2020, 13.45 - 15.45 uur

4. Instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en 
grondrechten
LIBE/9/03363
 Uiteenzetting door Didier Reynders, commissaris voor Justitie
 Uiteenzetting door het voorzitterschap van de Raad (nog te bevestigen)
 Uiteenzetting door Rik Daems, voorzitter van de Parlementaire Vergadering van 

de Raad van Europa
 Uiteenzetting door Filippo Donati, voorzitter van het Europees Netwerk van 

Raden voor de rechtspraak (ENCJ)
 Uiteenzetting door Jonas Grimheden, programmamanager Ondersteunende 

Mensenrechtensystemen, Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten 
(FRA)

 Presentatie door EPRS van de voorlopige beoordeling van de Europese 
meerwaarde van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten

5. Rondvraag

6. Volgende vergaderingen
 2 juli 2020, 9.00 - 11.00 uur (Brussel)
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