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Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

LIBE(2020)0629_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 29 iunie 2020, 13.45 - 15.45
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)
și prin videoconferință (o testare a conexiunii va avea loc cu o jumătate de oră înaintea reuniunii)
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
VĂ ATRAGEM ATENȚIA CĂ TOATE INTERVALELE ORARE SUNT DOAR ORIENTATIVE ȘI POT SUFERI MODIFICĂRI PE PARCURSUL REUNIUNII.
Deschiderea procedurii de votare de la distanță (în paralel cu lucrările comisiei)
Votarea va fi deschisă între orele 13.50 și 14.50.
Toți membrii care participă la vot - fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță – vor vota prin e-mail utilizând listele de vot cu buletine de vot imprimate.
3.	Recomandare de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile neozeelandeze competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului
LIBE/9/02647
	2020/2048(INI)	
Raportoare:

Annalisa Tardino (ID)
PR – PE650.351v01-00
AM – PE652.503v01-00
Comisie competentă:

LIBE


	Adoptarea amendamentelor

29 iunie 2020, 13.45 - 15.45
4.	Crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale
LIBE/9/03363
	Prezentare susținută de Didier Reynders, comisar pentru justiție

Prezentare susținută de Președinția Consiliului (a se confirma)
Prezentare susținută de Rik Daems, Președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE)
Prezentare susținută de Filippo Donati, Președintele Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ)
Prezentare susținută de Jonas Grimheden, director de program pentru sprijinirea sistemelor în domeniul drepturilor omului, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)
Prezentare susținută de EPRS privind evaluarea preliminară a valorii adăugate europene referitoare la un mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale
5.	Chestiuni diverse
6.	Reuniuni următoare
	2 iulie 2020, 9.00 - 11.00 (Bruxelles)


