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Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

LIBE(2020)1015_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Torsdag den 15. oktober 2020 kl. 16.45-18.45
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (6Q2)
og pr. videokonference (der foretages en test af forbindelsen en halv time før mødet)
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
Den 15. oktober 2020 kl. 16.45-16.50
Åbning af fjernafstemningen (sideløbende med udvalgsmødet) - ÆNDRINGSFORSLAG
Afstemningen vil være åben fra kl. 16.50 til 17.20
3.	Virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene
LIBE/9/02665
	2020/2042(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Saskia Bricmont (Verts/ALE)
PA – PE653.786v01-00
AM – PE657.277v02-00
Kor.udv.:

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
 
	Vedtagelse af ændringsforslag
Den 15. oktober 2020 kl. 16.50-17.20
4.	Covid-19-foranstaltningernes indvirkning på demokratiet, de grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet
LIBE/9/04103
	2020/2790(RSP)	

Ordfører:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Kor.udv.:

LIBE


 
	Behandling af udkast til beslutningsforslag
Den 15. oktober 2020 kl. 17.20-18.00
5.	Fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (omarbejdning)
LIBE/9/00387
***I	2018/0329(COD)	COM(2018)0634 – C8-0407/2018

Ordfører:

Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE648.370v01-00
AM – PE658.738v01-00
Kor.udv.:

LIBE


Udtalelser:

AFET
Afgørelse: ingen udtalelse


DEVE



JURI (AR)


 
	Behandling af ændringsforslag
Den 15. oktober 2020 kl. 18.00-18.30
Forhandling under ét
6.	Fastlæggelse af betingelserne for at tilgå andre EU-informationssystemer og om ændring af forordning (EU) 2018/1862 og forordning (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]
LIBE/9/00415
***I	2019/0001(COD)	COM(2019)0003 – C8-0025/2019

Ordfører:

Jeroen Lenaers (PPE)
PR – PE643.218v01-00
AM – PE658.804v01-00
Kor.udv.:

LIBE


Udtalelser:

AFET
Afgørelse: ingen udtalelse


TRAN


 
	Behandling af ændringsforslag
7.	Fastsættelse af betingelserne for adgang til andre EU-informationssystemer med henblik på ETIAS og om ændring af forordning (EU) 2018/1240, forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EU) 2017/2226 og forordning (EU) 2018/1861
LIBE/9/00412
***I	2019/0002(COD)	COM(2019)0004 – C8-0024/2019

Ordfører:

Jeroen Lenaers (PPE)
PR – PE655.702v01-00
AM – PE658.805v01-00
Kor.udv.:

LIBE


Udtalelser:

AFET
Afgørelse: ingen udtalelse


TRAN


 
	Behandling af ændringsforslag
Den 15. oktober 2020 kl. 18.30-18.40
8.	Gennemførelse af Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv i lyset af FN's handicapkonvention (UNCRPD)


LIBE/9/02977
	2020/2086(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
PA – PE658.775v01-00
Kor.udv.:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
 
	Behandling af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 22. oktober 2020 kl. 17.00
Den 15. oktober 2020 kl. 18.40-18.45
Åbning af fjernafstemningen (sideløbende med udvalgsmødet) – DE ENDELIGE TEKSTER
Afstemningen vil være åben fra kl. 18.45 til 19.15
9.	Covid-19-foranstaltningernes indvirkning på demokratiet, de grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet
LIBE/9/04103
	2020/2790(RSP)	

Ordfører:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Kor.udv.:

LIBE


 
	Vedtagelse af forslag til beslutning på baggrund af en forespørgsel til mundtlig besvarelse
10.	Virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene
LIBE/9/02665
	2020/2042(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Saskia Bricmont (Verts/ALE)
PA – PE653.786v01-00
AM – PE657.277v02-00
Kor.udv.:

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
11.	Diverse sager
12.	Næste møder
	den 26. oktober 2020 kl. 16.45-18.45 (Bruxelles)
den 27. oktober 2020 kl. 13.45-15.45 og 16.45-18.45 (Bruxelles)

