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Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

LIBE(2021)0204_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Donderdag 4 februari 2021, 13.45 - 15.45 uur
Brussel
Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)


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:

- Donderdag 4 februari, van 13.45 tot 14.30 uur: stemming over de amendementen en enkele stemmingen, met inbegrip van gezamenlijke JURI/LIBE enkele stemming
- Donderdag 4 februari van 17.30 tot 18.00 uur: stemming over de definitieve teksten (de stemming wordt uitsluitend per e-mail geopend en gesloten)
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	13 januari 2020	PV – PE646.797v01-00
10 september 2020	PV – PE657.303v01-00
4 februari 2021, 13.45 - 13.50 uur


Opening van de stemming op afstand (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie) - AMENDEMENTEN en ENKELE STEMMINGEN, met inbegrip van gezamenlijke JURI/LIBE enkele stemming

Er kan van 13.45 tot 14.30 uur worden gestemd.
4.	Een Europese datastrategie
LIBE/9/04417
	2020/2217(INI)	

Rapporteur voor advies:

Marina Kaljurand (S&D)
PA – PE659.067v01-00
AM – PE659.076v01-00
Bevoegd:

ITRE*
Miapetra Kumpula-Natri (S&D)
PR – PE657.163v03-00
AM – PE660.285v01-00
 
	Behandeling en goedkeuring amendementen
5.	De digitale toekomst van Europa vormgeven: belemmeringen voor de werking van de digitale eengemaakte markt wegnemen en het gebruik van AI voor Europese consumenten verbeteren
LIBE/9/04410
	2020/2216(INI)	

Rapporteur voor advies:

Annalisa Tardino (ID)
PA – PE660.406v01-00
AM – PE662.134v01-00
Bevoegd:

IMCO*
Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00
 
	Behandeling en goedkeuring amendementen
6.	Besluit betreffende de sluiting, namens de Unie, van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van gerubriceerde gegevens
LIBE/9/05021
***	2020/0382(NLE)	COM(2020)0856

Rapporteur voor advies:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Bevoegd:

AFET, INTA
Christophe Hansen (PPE)
Kati Piri (S&D)

 
	Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm
7.	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


 
	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
8.	Vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding, voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (programma "Pericles IV")
LIBE/9/01283
***I	2018/0194(COD)	COM(2018)0369 – C8-0240/2018

Rapporteur:

Clare Daly (The Left)

Bevoegd:

LIBE


 
	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
9.	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


 
	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
4 februari 2021, 13.50 - 15.15 uur

10.	Prioriteiten van het Portugese voorzitterschap op het gebied van justitie en binnenlandse zaken
LIBE/9/05223
	Presentatie door Eduardo Cabrita, minister van Binnenlandse Zaken van Portugal
Presentatie door Francisca Van Dunem, minister van Justitie van Portugal
4 februari 2021, 15.15 - 15.25 uur

11.	Tijdelijke afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van het gebruik van technologieën door aanbieders van nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten voor de verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens ten behoeve van de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen

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

Rapporteur:

Birgit Sippel (S&D)

Bevoegd:

LIBE


Adviezen:

ITRE
Besluit: geen advies


IMCO
Besluit: geen advies


CULT
Besluit: geen advies


FEMM
Christine Anderson (ID)
AD – PE659.041v03-00
AM – PE660.099v01-00
 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)
4 februari 2021, 15.25 - 15.35 uur

12.	Data Protection Commissioner tegen Facebook Ireland Limited en Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Zaak C-311/18
LIBE/9/04102
	2020/2789(RSP)	

Rapporteur:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
RE – PE663.216v01-00
Bevoegd:

LIBE


 
	Behandeling ontwerpresolutie
4 februari 2021, 15.35 - 15.45 uur

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

Rapporteur:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Bevoegd:

LIBE


 
	Presentatie ontwerpresolutie
14.	Rondvraag
15.	Volgende vergaderingen
	24 februari 2021, 9.00 - 12.00 uur en 13.45 - 16.15 uur (Brussel)
1 maart 2021, 16.45 - 18.45 uur (Brussel)
15 maart 2021, 16.45 - 18.45 uur (Brussel)
16 maart 2021, 9.00 - 12.00 uur en 13.45 - 15.45 uur (Brussel)
22 maart 2021, 16.45 - 18.45 uur (Brussel)
23 maart 2021, 9.00 - 12.00 uur en 13.45 - 15.45 uur (Brussel)
4 februari 2021, 17.30 - 18.00 uur


Stemming op afstand (uitsluitend per e-mail) – DEFINITIEVE TEKSTEN
Stemmen is mogelijk van 17.30 tot 18.00 uur
16.	Een Europese datastrategie
LIBE/9/04417
	2020/2217(INI)	

Rapporteur voor advies:

Marina Kaljurand (S&D)
PA – PE659.067v01-00
AM – PE659.076v01-00
Bevoegd:

ITRE*
Miapetra Kumpula-Natri (S&D)
PR – PE657.163v03-00
AM – PE660.285v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
17.	De digitale toekomst van Europa vormgeven: belemmeringen voor de werking van de digitale eengemaakte markt wegnemen en het gebruik van AI voor Europese consumenten verbeteren
LIBE/9/04410
	2020/2216(INI)	

Rapporteur voor advies:

Annalisa Tardino (ID)
PA – PE660.406v01-00
AM – PE662.134v01-00
Bevoegd:

IMCO*
Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies

