OJ\1221761DA.rtf	PE662.160v02-00
DA	Forenet i mangfoldighed	DA
PE662.160v02-00	 /1 	OJ\1221761DA.rtf
DA
OJ\1221761DA.rtf	 /1 	PE662.160v02-00
	DA

Europa-Parlamentet
2019-2024
file_0.png




Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

LIBE(2021)0111_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 11. januar 2021 kl. 16.45-18.45
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (2Q2)


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 11. januar 2021 fra kl. 16.50 til 18.00: afstemning om ændringsforslagene
- Tirsdag den 12. januar fra kl. 12.00 til 12.30: afstemning om de endelige tekster - afstemningerne åbnes/lukkes udelukkende via e-mail

Meddelelser om begge afstemningsrunder vil blive givet på LIBE-mødet mandag den 11. januar 2021 kl. 16.45.
Den 11. januar 2021 kl. 16.45-16.50


Åbning af fjernafstemningen (sideløbende med udvalgsmødet) - ÆNDRINGSFORSLAG
Afstemningen vil være åben fra kl. 16.50 til 18.00
3.	Aktindsigt (forretningsordenens artikel 122, stk. 7) - årsberetning for 2016-2018
LIBE/9/02091
	2019/2198(INI)	

Ordfører:

Ioan-Rareș Bogdan (PPE)
PR – PE648.491v01-00
AM – PE660.295v01-00
Kor.udv.:

LIBE


Udtalelser:

AFCO
Loránt Vincze (PPE)
AD – PE648.269v02-00
AM – PE652.576v01-00
 
	Behandling og vedtagelse af ændringsforslag
4.	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
AM – PE660.396v01-00
Kor.udv.:

LIBE


 
	Behandling og vedtagelse af ændringsforslag
5.	Beskyttelse af menneskerettighederne og EU's eksterne migrationspolitik
LIBE/9/03579
	2020/2116(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Sira Rego (The Left)
PA – PE658.862v01-00
AM – PE660.341v01-00
Kor.udv.:

AFET
Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE660.103v01-00
AM – PE662.125v01-00
 
	Behandling og vedtagelse af ændringsforslag
6.	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
AM – PE660.074v01-00
Kor.udv.:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Behandling og vedtagelse af ændringsforslag
7.	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


 
	Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger
8.	Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA
LIBE/9/01249
***I	2018/0152A(COD)	COM(2018)0302[01] – C8-0185/2018

Ordfører:

Paulo Rangel (PPE)

Kor.udv.:

LIBE


 
	Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger
9.	Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold
LIBE/9/01287
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Ordfører:

Patryk Jaki (ECR)

Kor.udv.:

LIBE


 
	Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger
Den 11. januar 2021 kl. 16.50-17.35

10.	Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
LIBE/9/03254
***	2020/0112(APP)	COM(2020)0225

Ordfører:

Lukas Mandl (PPE)
PR – PE660.336v01-00
Kor.udv.:

LIBE


Udtalelser:

AFET
Afgørelse: ingen udtalelse


FEMM
Evelyn Regner (S&D)
PA – PE662.080v01-00
 
	Redegørelse ved Kommissionen
Behandling af udkast til betænkning
Den 11. januar 2021 kl. 17.35-18.05

11.	Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse
LIBE/9/00162
***I	2016/0176(COD)	COM(2016)0378 – C8-0213/2016

Ordfører:

Javier Moreno Sánchez (S&D)

Kor.udv.:

LIBE*


Udtalelser:

EMPL*
Tatjana Ždanoka (Verts/ALE)


JURI
Afgørelse: ingen udtalelse

 
	Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)
Den 11. januar 2021 kl. 18.05-18.45

12.	Aktiviteter i LIBE-udvalgets overvågningsgruppe om demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder
LIBE/9/02808
	Tilbagemelding til udvalget ved Sophie In't Veld, formand for DRFMG
13.	Diverse sager
14.	Næste møder
	den 27. januar 2021 kl. 9.00-12.00 og 13.45-16.15 og 16.45-18.45 (Bruxelles)
Den 12. januar 2021 kl. 12.00-12.30


Fjernafstemning (kun via e-mail) - DE ENDELIGE TEKSTER
Afstemningen vil være åben fra kl. 12.00 til 12.20
15.	Aktindsigt (forretningsordenens artikel 122, stk. 7) - årsberetning for 2016-2018
LIBE/9/02091
	2019/2198(INI)	

Ordfører:

Ioan-Rareș Bogdan (PPE)
PR – PE648.491v01-00
AM – PE660.295v01-00
Kor.udv.:

LIBE


Udtalelser:

AFCO
Loránt Vincze (PPE)
AD – PE648.269v02-00
AM – PE652.576v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
16.	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
AM – PE660.396v01-00
Kor.udv.:

LIBE


 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
17.	Beskyttelse af menneskerettighederne og EU's eksterne migrationspolitik
LIBE/9/03579
	2020/2116(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Sira Rego (The Left)
PA – PE658.862v01-00
AM – PE660.341v01-00
Kor.udv.:

AFET
Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE660.103v01-00
AM – PE662.125v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
18.	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
AM – PE660.074v01-00
Kor.udv.:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse

