OJ\1217199DA.rtf	PE660.142v01-00
DA	Forenet i mangfoldighed	DA
PE660.142v01-00	 /1 	OJ\1217199DA.rtf
DA
OJ\1217199DA.rtf	 /1 	PE660.142v01-00
	DA

Europa-Parlamentet
2019-2024
file_0.png




Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

LIBE(2020)1109_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 9. november 2020 kl. 16.45-18.45
Tirsdag den 10. november 2020 kl. 13.45-15.45 og 16.45-18.45
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (4Q2)
og pr. videokonference (test af forbindelserne finder sted en halv time før hvert tidsinterval)
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
BEMÆRK, AT ALLE TIDSINTERVALLER KUN ER VEJLEDENDE OG KAN ÆNDRES UNDER MØDET
Den 9. november 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.	Kunstig intelligens: spørgsmål vedrørende fortolkningen og anvendelsen af international ret, når EU er berørt, inden for civil og militær anvendelse og statens myndighed uden for det strafferetlige område
LIBE/9/02272
	2020/2013(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Patryk Jaki (ECR)
PA – PE652.639v01-00
AM – PE654.068v01-00
Kor.udv.:

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
PR – PE653.860v01-00
AM – PE657.364v01-00
DT – PE650.407v01-00
 
	Vedtagelse af ændringsforslag
Den 9. november 2020 kl. 16.50-17.30
4.	Rapport fra det tyske rådsformandskab om de vigtigste aktiviteter i Rådets Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed (COSI)
LIBE/9/04506
	Præsentation ved Christian Klos, generaldirektør for offentlig sikkerhed i forbundsministeriet for indenrigsanliggender, anlægsarbejder og lokalsamfund, det tyske rådsformandskab
Den 9. november 2020 kl. 17.30-18.00
5.	Gennemførelsesbetænkning om artikel 43 i direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse
LIBE/9/02646
	2020/2047(INI)	

Ordfører:

Erik Marquardt (Verts/ALE)
PR – PE660.061v01-00
Kor.udv.:

LIBE


 
	Behandling af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 16. november 2020 kl. 12.00
Den 9. november 2020 kl. 18.00-18.25
6.	Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet
LIBE/9/02570

Ordfører:

Terry Reintke (Verts/ALE)

 
	Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)
Den 9. november 2020 kl. 18.25-18.45
7.	Beskyttelse af menneskerettighederne og EU's eksterne migrationspolitik
LIBE/9/03579
	2020/2116(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Sira Rego (GUE/NGL)
PA – PE658.862v01-00
Kor.udv.:

AFET
Tineke Strik (Verts/ALE)

 
	Behandling af udkast til udtalelse
Den 10. november 2020 kl. 13.45-13.50
Åbning af fjernafstemningen (sideløbende med udvalgsmødet) – DE ENDELIGE TEKSTER
Afstemningen vil være åben fra kl. 13.50 til 14.20
8.	Kunstig intelligens: spørgsmål vedrørende fortolkningen og anvendelsen af international ret, når EU er berørt, inden for civil og militær anvendelse og statens myndighed uden for det strafferetlige område
LIBE/9/02272
	2020/2013(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Patryk Jaki (ECR)
PA – PE652.639v01-00
AM – PE654.068v01-00
Kor.udv.:

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
PR – PE653.860v01-00
AM – PE657.364v01-00
DT – PE650.407v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
Den 10. november 2020 kl. 13.50-14.00
9.	En europæisk strategi for data
LIBE/9/04417
	2020/2217(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Marina Kaljurand (S&D)
PA – PE659.067v01-00
Kor.udv.:

ITRE*
Miapetra Kumpula-Natri (S&D)
PR – PE657.163v03-00
 
	Behandling af udkast til udtalelse
Den 10. november 2020 kl. 14.00-14.15
10.	Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 og 2019/818 for så vidt angår fastsættelse af betingelserne for adgang til andre EU-informationssystemer med henblik på visuminformationssystem (VIS)
LIBE/9/04240
***I	2018/0152B(COD)	COM(2018)0302[02] – C9-0297/2020

Ordfører:

Paulo Rangel (PPE)

Kor.udv.:

LIBE


 
	Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)
Den 10. november 2020 kl. 14.15-15.45
Den 10. november 2020 kl. 16.45-18.45
11.	Interparlamentarisk udvalgsmøde om "Kommissionens første årsrapport om retsstatsprincippet og de nationale parlamenters rolle"

(se særskilt forslag til program)
12.	Diverse sager
13.	Næste møder
	den 16. november 2020 kl. 16.45-18.45 (Bruxelles)
den 30. november 2020 kl. 16.45-18.45 (Bruxelles)
den 1. december 2020 kl. 13.45-15.45 og 16.45-18.45 (Bruxelles)

