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Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

LIBE(2020)1116_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 16. november 2020 kl. 16.45-18.45
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (4Q2)
og pr. videokonference (der foretages en test af forbindelsen en halv time før mødet)
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
Fjernafstemningerne er programsat til:
- Mandag den 16. november fra kl. 16.50 til 17.30: afstemning om ændringsforslagene
- Tirsdag den 17. november fra kl. 12.00 til 12.20: afstemning om de endelige tekster - afstemningerne åbnes/lukkes udelukkende via e-mail

Meddelelser om begge afstemningsrunder vil blive givet på LIBE-mødet mandag den 16. november kl. 16.45.
Den 16. november 2020 kl. 16.45-16.50
Åbning af fjernafstemningen (sideløbende med udvalgsmødet) - ÆNDRINGSFORSLAG
Afstemningen vil være åben fra kl. 16.50 til 17.30
3.	Situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union - årsberetning 2018-2019
LIBE/9/02092
	2019/2199(INI)	

Ordfører:

Clare Daly (GUE/NGL)
PR – PE646.996v01-00
AM – PE648.414v02-00
AM – PE648.415v03-00
Kor.udv.:

LIBE


Udtalelser:

AFCO
Antonio Tajani (PPE)
AD – PE647.015v02-00
AM – PE648.375v01-00

PETI
Yana Toom (Renew)
AD – PE646.879v03-00
AM – PE648.397v01-00
Holdninger i form af ændringsforslag:

FEMM
Samira Rafaela (Renew)
AD – PE646.838v02-00
 
	Behandling og vedtagelse af ændringsforslag
4.	Gennemførelse af Dublin III-forordningen
LIBE/9/02106
	2019/2206(INI)	

Ordfører:

Fabienne Keller (Renew)
PR – PE648.425v02-00
AM – PE654.089v01-00
Kor.udv.:

LIBE


Udtalelser:

FEMM
Evelyn Regner (S&D)
AL – PE653.842v01-00
 
	Behandling og vedtagelse af ændringsforslag
5.	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
 
	Behandling og vedtagelse af ændringsforslag
6.	Afstemning om ECR-Gruppens anmodning om indsigelse mod koordinatorernes afgørelse ved skriftlig procedure, som blev iværksat torsdag den 5. november indtil fredag den 6. november kl. 12.00, om "drøftelse vedrørende de nylige terrorangreb i Frankrig og Østrig, og hvordan man kan bekæmpe terrorisme".
Den 16. november 2020 kl. 16.50-18.05
7.	LIBE's sikkerhedsdialog med Kommissionen: Udveksling af politiinformationer og navnlig den fremtidige udvikling med hensyn til Prümaftalen og Rådets API-direktiv samt de nylige terrorangreb, og hvordan man kan bekæmpe terrorisme
LIBE/9/04585
	Redegørelse ved og drøftelse med Ylva Johansson, medlem af Kommissionen med ansvar for indre anliggender
Drøftelse med Christian Klos, generaldirektør for offentlig sikkerhed i Tysklands forbundsministerium for indenrigsanliggender, anlægsarbejder og lokalsamfund, rådsformandskabet
Den 16. november 2020 kl. 18.05-18.20
8.	Strategien for EU's sikkerhedsunion
LIBE/9/04104
	2020/2791(RSP)	

Ordfører:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Kor.udv.:

LIBE


 
	Behandling af forslag til beslutning
Den 16. november 2020 kl. 18.20-18.45
9.	Midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF for så vidt angår udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenesters anvendelse af teknologier til behandling af personoplysninger og andre data med henblik på bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online

LIBE/9/04118
***I	2020/0259(COD)	COM(2020)0568 – C9-0288/2020

Ordfører:

Birgit Sippel (S&D)

Kor.udv.:

LIBE


Udtalelser:

ITRE
Afgørelse: ingen udtalelse


IMCO



CULT
Afgørelse: ingen udtalelse


FEMM
Christine Anderson (ID)
PA – PE659.041v02-00
 
	Behandling af udkast til betænkning
10.	Diverse sager
11.	Næste møder
	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)
Den 17. november 2020 kl. 12.00-12.20
Fjernafstemning (kun via e-mail) - DE ENDELIGE TEKSTER
Afstemningen vil være åben fra kl. 12.00 til 12.20
12.	Situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union - årsberetning 2018-2019
LIBE/9/02092
	2019/2199(INI)	

Ordfører:

Clare Daly (GUE/NGL)
PR – PE646.996v01-00
AM – PE648.414v02-00
AM – PE648.415v03-00
Kor.udv.:

LIBE


Udtalelser:

AFCO
Antonio Tajani (PPE)
AD – PE647.015v02-00
AM – PE648.375v01-00

PETI
Yana Toom (Renew)
AD – PE646.879v03-00
AM – PE648.397v01-00
Holdninger i form af ændringsforslag:

FEMM
Samira Rafaela (Renew)
AD – PE646.838v02-00
 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
13.	Gennemførelse af Dublin III-forordningen
LIBE/9/02106
	2019/2206(INI)	

Ordfører:

Fabienne Keller (Renew)
PR – PE648.425v02-00
AM – PE654.089v01-00
Kor.udv.:

LIBE


Udtalelser:

FEMM
Evelyn Regner (S&D)
AL – PE653.842v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
14.	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

