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Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

LIBE(2020)1015_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Donderdag 15 oktober 2020, 16.45 - 18.45 uur
Brussel
Zaal: József Antall (6Q2)
en per videoconferentie (de verbinding wordt een half uur voor de vergadering getest)
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
15 oktober 2020, 16.45 - 16.50 uur
Opening van de stemming op afstand (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie) – AMENDEMENTEN
Stemmen is mogelijk van 16.50 tot 17.20 uur
3.	De gevolgen van klimaatverandering voor kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden
LIBE/9/02665
	2020/2042(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
 
	Goedkeuring amendementen
15 oktober 2020, 16.50 - 17.20 uur
4.	De impact van COVID-19-maatregelen op de democratie, grondrechten en rechtsstaat
LIBE/9/04103
	2020/2790(RSP)	

Rapporteur:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Bevoegd:

LIBE


 
	Behandeling ontwerpresolutie
15 oktober 2020, 17.20 - 18.00 uur
5.	Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking)
LIBE/9/00387
***I	2018/0329(COD)	COM(2018)0634 – C8-0407/2018

Rapporteur:

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

LIBE


Adviezen:

AFET
Besluit: geen advies


DEVE



JURI (AR)


 
	Behandeling amendementen
15 oktober 2020, 18.00 - 18.30 uur
Gezamenlijke behandeling
6.	Vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen en wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 en Verordening (EU) 2018/xxx [ECRIS-TCN]
LIBE/9/00415
***I	2019/0001(COD)	COM(2019)0003 – C8-0025/2019

Rapporteur:

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

LIBE


Adviezen:

AFET
Besluit: geen advies


TRAN


 
	Behandeling amendementen
7.	Vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen voor de doeleinden van Etias en wijziging van Verordening (EU) 2018/1240, Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EU) 2017/2226 en Verordening (EU) 2018/1861
LIBE/9/00412
***I	2019/0002(COD)	COM(2019)0004 – C8-0024/2019

Rapporteur:

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

LIBE


Adviezen:

AFET
Besluit: geen advies


TRAN


 
	Behandeling amendementen
15 oktober 2020, 18.30 - 18.40 uur
8.	Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap


LIBE/9/02977
	2020/2086(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
 
	Behandeling ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 22 oktober 2020, 17.00 uur
15 oktober 2020, 18.40 - 18.45 uur
Opening van de stemming op afstand (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie) – DEFINITIEVE TEKSTEN
Stemmen is mogelijk van 18.45 tot 19.15 uur
9.	De impact van COVID-19-maatregelen op de democratie, grondrechten en rechtsstaat
LIBE/9/04103
	2020/2790(RSP)	

Rapporteur:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Bevoegd:

LIBE


 
	Goedkeuring van een ontwerpresolutie naar aanleiding van een vraag met verzoek om mondeling antwoord
10.	De gevolgen van klimaatverandering voor kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden
LIBE/9/02665
	2020/2042(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
11.	Rondvraag
12.	Volgende vergaderingen
	26 oktober 2020, 16.45 - 18.45 uur (Brussel)
27 oktober 2020, 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur (Brussel)

