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Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

LIBE(2021)0111_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 11 januari 2021, 16.45 - 18.45 uur
Brussel
Zaal: József Antall (2Q2)


en per videoconferentie (de verbinding wordt een half uur voor de vergadering getest)
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
De stemmingen op afstand vinden plaats op:
- maandag 11 januari 2021 van 16.50 tot 18.00 uur: stemming over de amendementen
- dinsdag 12 januari van 12.00 tot 12.30 uur: stemming over de definitieve teksten (de stemming wordt uitsluitend per e-mail geopend en gesloten)

De aankondiging van beide stemmingen vindt plaats tijdens de LIBE-vergadering van maandag 11 januari 2021, om 16.45 uur.
11 januari 2021, 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 18.00 uur
3.	Toegang van het publiek tot documenten (artikel 122, lid 7) - Jaarverslag voor de jaren 2016-2018
LIBE/9/02091
	2019/2198(INI)	

Rapporteur:

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

LIBE


Adviezen:

AFCO
Loránt Vincze (PPE)
AD – PE648.269v02-00
AM – PE652.576v01-00
 
	Behandeling en goedkeuring amendementen
4.	Verslag over de tenuitvoerlegging van artikel 43 van Richtlijn 2013/32/EU betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming
LIBE/9/02646
	2020/2047(INI)	

Rapporteur:

Erik Marquardt (Verts/ALE)
PR – PE660.061v01-00
AM – PE660.396v01-00
Bevoegd:

LIBE


 
	Behandeling en goedkeuring amendementen
5.	De bescherming van de mensenrechten en het externe migratiebeleid van de EU
LIBE/9/03579
	2020/2116(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

AFET
Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE660.103v01-00
AM – PE662.125v01-00
 
	Behandeling en goedkeuring amendementen
6.	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
AM – PE660.074v01-00
Bevoegd:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Behandeling en goedkeuring amendementen
7.	Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 en 2019/818 wat betreft de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen voor VIS-doeleinden (Visuminformatiesysteem)
LIBE/9/04240
***I	2018/0152B(COD)	COM(2018)0302[02] – C9-0297/2020

Rapporteur:

Paulo Rangel (PPE)

Bevoegd:

LIBE


 
	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
8.	Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad
LIBE/9/01249
***I	2018/0152A(COD)	COM(2018)0302[01] – C8-0185/2018

Rapporteur:

Paulo Rangel (PPE)

Bevoegd:

LIBE


 
	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
9.	Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud
LIBE/9/01287
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Rapporteur:

Patryk Jaki (ECR)

Bevoegd:

LIBE


 
	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
11 januari 2021, 16.50 - 17.35 uur

10.	Wijziging van Verordening (EG) nr. 168/2007 tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
LIBE/9/03254
***	2020/0112(APP)	COM(2020)0225

Rapporteur:

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

LIBE


Adviezen:

AFET
Besluit: geen advies


FEMM
Evelyn Regner (S&D)
PA – PE662.080v01-00
 
	Uiteenzetting door de Commissie
Behandeling ontwerpverslag
11 januari 2021, 17.35 - 18.05 uur

11.	Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan
LIBE/9/00162
***I	2016/0176(COD)	COM(2016)0378 – C8-0213/2016

Rapporteur:

Javier Moreno Sánchez (S&D)

Bevoegd:

LIBE*


Adviezen:

EMPL*
Tatjana Ždanoka (Verts/ALE)


JURI
Besluit: geen advies

 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)
11 januari 2021, 18.05 - 18.45 uur

12.	Werkzaamheden van de LIBE-groep voor toezicht op de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten
LIBE/9/02808
	Verslaggeving aan de commissie door Sophie in ’t Veld, voorzitter van de Groep voor toezicht op de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten
13.	Rondvraag
14.	Volgende vergaderingen
	27 januari 2021, 9.00 - 12.00 uur en 13.45 - 16.15 uur en 16.45 - 18.45 uur (Brussel)
12 januari 2021, 12.00 - 12.30 uur


Stemming op afstand (uitsluitend per e-mail) – DEFINITIEVE TEKSTEN
Stemmen is mogelijk van 12.00 tot 12.20 uur.
15.	Toegang van het publiek tot documenten (artikel 122, lid 7) - Jaarverslag voor de jaren 2016-2018
LIBE/9/02091
	2019/2198(INI)	

Rapporteur:

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

LIBE


Adviezen:

AFCO
Loránt Vincze (PPE)
AD – PE648.269v02-00
AM – PE652.576v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpverslag
16.	Verslag over de tenuitvoerlegging van artikel 43 van Richtlijn 2013/32/EU betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming
LIBE/9/02646
	2020/2047(INI)	

Rapporteur:

Erik Marquardt (Verts/ALE)
PR – PE660.061v01-00
AM – PE660.396v01-00
Bevoegd:

LIBE


 
	Goedkeuring ontwerpverslag
17.	De bescherming van de mensenrechten en het externe migratiebeleid van de EU
LIBE/9/03579
	2020/2116(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

AFET
Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE660.103v01-00
AM – PE662.125v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
18.	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
AM – PE660.074v01-00
Bevoegd:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies

