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

LIBE(2020)1109_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 9 november 2020 kl. 16.45–18.45
Tisdagen den 10 november 2020 kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45
Bryssel
Lokal: József Antall (4Q2)
Även per videokonferens (ett uppkopplingstest kommer att göras en halvtimme före varje punkt)
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
OBSERVERA ATT SAMTLIGA TIDSANGIVELSER ÄR PRELIMINÄRA OCH KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UNDER SAMMANTRÄDET
9 november 2020 kl. 16.45–16.50
Inledande av omröstning på distans (parallellt med utskottsförhandlingarna) – ÄNDRINGSFÖRSLAG
Omröstningen är öppen kl. 16.50–17.20
3.	Artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt, i den mån som EU påverkas, på de civila och militära användningsområdena och om statens befogenheter utanför det straffrättsliga området
LIBE/9/02272
	2020/2013(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
PR – PE653.860v01-00
AM – PE657.364v01-00
DT – PE650.407v01-00
 
	Antagande av ändringsförslag
9 november 2020 kl. 16.50–17.30
4.	Rapportering från det tyska ordförandeskapet i rådet om den huvudsakliga verksamheten i rådets ständiga kommitté för operativt samarbete i frågor som rör den inre säkerheten (COSI)
LIBE/9/04506
	Föredragning av Christian Klos, generaldirektör för allmän säkerhet, förbundsministeriet för inrikesfrågor, byggnadsverksamhet och samhälle, det tyska ordförandeskapet i rådet
9 november 2020 kl. 17.30–18.00
5.	Genomföranderapport om artikel 43 i direktiv 2013/32/EU om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd
LIBE/9/02646
	2020/2047(INI)	

Föredragande:

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

LIBE


 
	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 16 november 2020 kl. 12.00
9 november 2020 kl. 18.00–18.25
6.	Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna
LIBE/9/02570

Föredragande:

Terry Reintke (Verts/ALE)

 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)
9 november 2020 kl. 18.25–18.45
7.	Skydd av mänskliga rättigheter och EU:s externa migrationspolitik
LIBE/9/03579
	2020/2116(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

AFET
Tineke Strik (Verts/ALE)

 
	Behandling av förslag till yttrande
10 november 2020 kl. 13.45–13.50
Inledande av omröstning på distans (parallellt med utskottsförhandlingarna) – SLUTLIGA TEXTER
Omröstningen är öppen kl. 13.50–14.20
8.	Artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt, i den mån som EU påverkas, på de civila och militära användningsområdena och om statens befogenheter utanför det straffrättsliga området
LIBE/9/02272
	2020/2013(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
PR – PE653.860v01-00
AM – PE657.364v01-00
DT – PE650.407v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
10 november 2020 kl. 13.50–14.00
9.	EU-strategin för data
LIBE/9/04417
	2020/2217(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

ITRE*
Miapetra Kumpula-Natri (S&D)
PR – PE657.163v03-00
 
	Behandling av förslag till yttrande
10 november 2020 kl. 14.00–14.15
10.	Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 och 2019/818 vad gäller fastställandet av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för syften som avser informationssystemet för viseringar (VIS)
LIBE/9/04240
***I	2018/0152B(COD)	COM(2018)0302[02] – C9-0297/2020

Föredragande:

Paulo Rangel (PPE)

Ansvarigt utskott:

LIBE


 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)
10 november 2020 kl. 14.15–15.45
10 november 2020 kl. 16.45–18.45
11.	Interparlamentariskt utskottssammanträde om kommissionens första årliga rapport om rättsstatsprincipen och de nationella parlamentens roll

(se separat förslag till program)
12.	Övriga frågor
13.	Kommande sammanträden
	16 november 2020 kl. 16.45–18.45 (Bryssel)
30 november 2020 kl. 16.45–18.45 (Bryssel)
1 december 2020 kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45 (Bryssel)

