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Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

LIBE(2021)0127_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Woensdag 27 januari 2021, 9.00 - 12.00 uur en 13.45 - 16.15 uur en 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 stemming op afstand is gepland op:
- woensdag, 27 januari 2021 van 9.30 tot 11.00 uur: gezamenlijke stemming LIBE/FEMM, stemming over de amendementen
- woensdag, 27 januari 2021 van 13.45 tot 14.30 uur: gezamenlijke stemming LIBE/FEMM, eindstemming - goedkeuring ontwerpverslag
- woensdag, 27 januari 2021 van 13.45 tot 14.45 uur enkele stemmingen
27 januari 2021, 9.00 - 9.30 uur

3.	Strategie van de Commissie inzake kinderrechten
LIBE/9/05143
	2021/2523(RSP)	

Bevoegd:

LIBE


 
	Gedachtewisseling
27 januari 2021, 9.30 - 9.45 uur


Opening van de stemming op afstand (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie) – AMENDEMENTEN
Er kan van 9.30 tot 11.00 uur worden gestemd
4.	Uitvoering van Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan
CJ01/9/02517
	2020/2029(INI)	

Rapporteurs:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE658.995v01-00
AM – PE660.289v01-00
AM – PE660.291v01-00
Bevoegd:

LIBE, FEMM


 
	Goedkeuring amendementen
27 januari 2021, 9.45 - 9.55 uur

5.	Programma Justitie
CJ03/9/01293
***I	2018/0208(COD)	COM(2018)0384 – C8-0235/2018

Rapporteurs:

Katarina Barley (S&D)
Heidi Hautala (Verts/ALE)

Bevoegd:

JURI, LIBE


 
	Verslaglegging aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3 van het Reglement)
27 januari 2021, 9.55 - 11.00 uur

6.	Nieuwe strategie voor de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten
LIBE/9/05166
	Uiteenzetting door de Commissie
7.	Verslag over de grondrechten 2020
LIBE/9/05167
	Uiteenzetting door Michael O’Flaherty, directeur van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
27 januari 2021, 11.00 - 12.00 uur

8.	Totstandbrenging van de nieuwe architectuur voor EU-informatiesystemen voor grenzen, migratie en veiligheid
LIBE/9/05168
	Gedachtewisseling met Olivier Onidi, adjunct-directeur-generaal, DG HOME, Europese Commissie
Gedachtewisseling met Krum Garkov, uitvoerend directeur, Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
27 januari 2021, 13.45 - 14.00 uur


Stemming op afstand:
- gezamenlijke stemming LIBE/FEMM, eindstemming
- enkele stemmingen
Er kan van 13.45 tot 14.45 uur worden gestemd.
9.	Uitvoering van Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan
CJ01/9/02517
	2020/2029(INI)	

Rapporteurs:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE658.995v01-00
AM – PE660.289v01-00
AM – PE660.291v01-00
Bevoegd:

LIBE, FEMM


 
	Goedkeuring ontwerpverslag
10.	Strategie van de Commissie inzake kinderrechten
LIBE/9/05143
	2021/2523(RSP)	

Bevoegd:

LIBE


 
	Goedkeuring
11.	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
12.	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
27 januari 2021, 14.00 - 14.30 uur

13.	Actieplan voor integratie en inclusie


LIBE/9/05169
	Uiteenzetting door Ylva Johansson, Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken
27 januari 2021, 14.30 - 15.10 uur

14.	Gedachtewisseling over de huidige situatie op de Griekse eilanden
LIBE/9/05170
	Gedachtewisseling met Beate Gminder, adjunct-directeur-generaal verantwoordelijk voor de “Taskforce migratiebeheer” bij DG Migratie en Binnenlandse Zaken
Gedachtewisseling met Spyros-Vlad Oikonomou, Griekse raad voor vluchtelingen
27 januari 2021, 15.10 - 15.40 uur

15.	Memorandum van overeenstemming tussen de Europese Commissie, het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken, het Europees Grens- en kustwachtagentschap, Europol en het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, enerzijds, en de regering van de Helleense Republiek, anderzijds, inzake een gezamenlijk proefproject voor het opzetten en de exploitatie van een nieuw multifunctioneel opvang- en identificatiecentrum op Lesbos
LIBE/9/05171
	Uiteenzetting door Beate Gminder, adjunct-directeur-generaal verantwoordelijk voor de “Taskforce migratiebeheer” bij DG Migratie en Binnenlandse Zaken
27 januari 2021, 15.40 - 16.15 uur


Met gesloten deuren
16.	Gedachtewisseling over de stand van zaken ten aanzien van de onderhandelingen over de toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de rechten van de mens
LIBE/9/05172
	Gedachtewisseling met Felix Ronkes Agerbeek, lid van de Juridische Dienst, Europese Commissie
27 januari 2021, 16.45 - 17.00 uur

17.	Vaststelling van het programma Rechten en waarden
LIBE/9/01282
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Rapporteur:

Alice Kuhnke (Verts/ALE)

Bevoegd:

LIBE


 
	Verslaglegging aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)
27 januari 2021, 17.00 - 17.45 uur

18.	De Europese democratie beschermen tegen inmenging en manipulatie - Actieplan voor Europese democratie
LIBE/9/05173
	Uiteenzetting door Věra Jourová, vicevoorzitter van de Commissie
27 januari 2021, 17.45 - 18.45 uur

19.	Gedachtewisseling over de dood van de Slowaakse burger Jozef Chovanec
LIBE/9/05174
	Gedachtewisseling met Didier Reynders, Europees commissaris voor Justitie
Gedachtewisseling met Catherine De Bolle, uitvoerend directeur Europol
Gedachtewisseling met Detlef Schröder, uitvoerend directeur Cepol
Gedachtewisseling met een vertegenwoordiger van de Internationale Federatie voor de mensenrechten
20.	Rondvraag
21.	Volgende vergaderingen
	4 februari 2021, 13.45 - 15.45 uur (Brussel)
24 februari 2021, 9.00 - 12.00 uur en 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur (Brussel)

