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Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

LIBE(2020)0702_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Torsdag den 2. juli 2020 kl. 9.00-11.00
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (2Q2)
og pr. videokonference (test af forbindelsen finder sted en halv time før mødet)
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
BEMÆRK, AT ALLE TIDSINTERVALLER KUN ER VEJLEDENDE OG KAN ÆNDRES UNDER MØDET.
3.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	12. maj 2020	PV – PE652.331v01-00
Åbning af fjernafstemningsproceduren (parallelt med udvalgsmødet)
Afstemningen vil være åben fra kl. 9.05 til 10.05
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen - hvad enten de er til stede i udvalgsmødelokalet eller via fjerndeltagelse - stemmer pr. e-mail ved brug af papirafstemningslister.
4.	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
AM – PE652.503v01-00
Kor.udv.:

LIBE


 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 27. maj 2020 kl. 17.00
Den 2. juli 2020 kl. 9.00-9.30
5.	Kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager
LIBE/9/02284
	2020/2016(INI)	

Ordfører:

Tudor Ciuhodaru (S&D)
PR – PE652.625v01-00
Kor.udv.:

LIBE


Udtalelser:

EMPL
Afgørelse: ingen udtalelse


IMCO
Marcel Kolaja (Verts/ALE)
PA – PE648.565v01-00
AM – PE653.820v01-00

JURI
Angel Dzhambazki (ECR)
PA – PE652.371v01-00
 
	Behandling af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 2. juli 2020 kl. 12.00
Den 2. juli 2020 kl. 9.30-10.15
6.	Gennemførelsesrapport om tilbagesendelsesdirektivet
LIBE/9/02110
	2019/2208(INI)	

Ordfører:

Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE653.716v01-00
Kor.udv.:

LIBE


 
	Præsentation af EPRS's gennemførelsesvurdering ved dr. Izabella Majcher
Behandling af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 9. juli 2020 kl. 12.00
Den 2. juli 2020 kl. 10.15-11.00
7.	Aktiviteter i LIBE-udvalgets overvågningsgruppe om demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder
LIBE/9/02808
	Tilbagemelding til udvalget ved Sophie In't Veld, formand for DRFMG
Fremlæggelse af udkast til arbejdsdokument om virkningerne af COVID_19-virkningen, udarbejdet af DRFMG
8.	Meddelelse af resultatet af afstemningen om den endelige tekst
9.	Diverse sager
10.	Næste møder
	den 6. juli 2020 kl. 16.45-18.45 (Bruxelles)
den 7. juli 2020 kl. 12.00-13.00 (Bruxelles)

