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Europaparlamentet

2019-2024

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

LIBE(2020)0702_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Torsdagen den 2 juli 2020 kl. 9.00–11.00

Bryssel

Lokal: József Antall (2Q2)

Även per videokonferens (ett uppkopplingstest kommer att göras en halvtimme före varje 
sammanträde)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

OBSERVERA ATT SAMTLIGA TIDSANGIVELSER ÄR PRELIMINÄRA OCH 
KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UNDER SAMMANTRÄDET

3. Justering av sammanträdesprotokoll
 12 maj 2020 PV – PE652.331v01-00

Omröstning på distans inleds (parallellt med utskottsförhandlingarna)
Omröstningen är öppen från kl. 9.05 till kl. 10.05
Alla ledamöter som deltar i omröstningen – både de som befinner sig i möteslokalen och de 
som deltar på distans – röstar genom att skicka in röstlistor via e-post.
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4. Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar 
avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om utbyte av 
personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom 
brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga 
vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism
LIBE/9/02647

2020/2048(INI)

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

AM – PE652.503v01-00
Ansvarigt utskott:

LIBE

 Antagande av förslag till betänkande
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 27 maj 2020 kl. 17.00

2 juli 2020 kl. 9.00–9.30

5. Artificiell intelligens inom straffrätten och polisens och rättsväsendets 
användning av artificiell intelligens i brottmål
LIBE/9/02284

2020/2016(INI)

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

Ansvarigt utskott:
LIBE

Rådgivande utskott:
EMPL Beslut: inget yttrande
IMCO Marcel Kolaja (Verts/ALE) PA – PE648.565v01-00

AM – PE653.820v01-00
JURI Angel Dzhambazki (ECR) PA – PE652.371v01-00

 Behandling av förslag till betänkande
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 2 juli 2020 kl. 12.00

2 juli 2020 kl. 9.30–10.15

6. Rapporten om genomförandet av återvändandedirektivet
LIBE/9/02110

2019/2208(INI)

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

Ansvarigt utskott:
LIBE
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 Izabella Majcher redogör för utredningstjänstens genomförandebedömning
 Behandling av förslag till betänkande
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 9 juli 2020 kl. 12.00

2 juli 2020 kl. 10.15–11.00

7. Verksamheten i LIBE-utskottets grupp för övervakning av demokrati, 
rättsstatlighet och grundläggande rättigheter
LIBE/9/02808
 Återrapportering till utskottet från Sophie in ’t Veld, ordförande för gruppen
 Presentation av utkastet till arbetsdokument om konsekvenserna av covid-19, 

utarbetat av gruppen

8. Omröstningsresultatet om slutresultatet tillkännages skriftligen

9. Övriga frågor

10. Kommande sammanträden
 6 juli 2020 kl. 16.45–18.45 (Bryssel)
 7 juli 2020 kl. 12.00–13.00 (Bryssel)
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