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Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

LIBE(2021)0301_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 1 maart 2021, 16.45 - 18.45 uur
Brussel
Zaal: József Antall (4Q2)
en per videoconferentie (de verbinding wordt een half uur voor de vergadering getest)
1 maart 2021, 16.45 - 16.50 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	29 juni 2020	PV – PE660.151v01-00
Opening van de stemming op afstand (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie) – eerste stemronde: ENKELE STEMMINGEN en AMENDEMENTEN

Stemmen is mogelijk van 16.50 tot 17.35 uur
4.	Oprichting van het Fonds voor asiel en migratie
LIBE/9/01284
***I	2018/0248(COD)	COM(2018)0471 – C8-0271/2018

Rapporteur:

Tanja Fajon (S&D)

Bevoegd:

LIBE


	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
5.	Oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa
LIBE/9/01285
***I	2018/0249(COD)	COM(2018)0473 – C8-0272/2018

Rapporteur:

Tanja Fajon (S&D)

Bevoegd:

LIBE


	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
6.	Oprichting van het Fonds voor interne veiligheid
LIBE/9/01286
***I	2018/0250(COD)	COM(2018)0472 – C8-0267/2018

Rapporteur:

Monika Hohlmeier (PPE)

Bevoegd:

LIBE


	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
7.	Ontwerpresolutie over kinderrechten in het licht van de strategie van de Commissie inzake kinderrechten
LIBE/9/05143
	2021/2523(RSP)	

Rapporteur:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
RE – PE680.871v01-00
Bevoegd:

LIBE


	Behandeling en goedkeuring amendementen
1 maart 2021, 16.50 - 18.00 uur
8.	Gedachtewisseling over de huidige situatie in de Westelijke Middellandse Zee en op de Canarische Eilanden
LIBE/9/05326
	Gedachtewisseling
1 maart 2021, 18.00 - 18.30 uur
9.	Vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen voor de doeleinden van Etias en wijziging van Verordening (EU) 2018/1240, Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EU) 2017/2226 en Verordening (EU) 2018/1861
LIBE/9/00412
***I	2019/0002(COD)	COM(2019)0004 – C8-0024/2019

Rapporteur:

Jeroen Lenaers (PPE)

Bevoegd:

LIBE


Adviezen:

AFET
Besluit: geen advies


TRAN
Besluit: geen advies

	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)
10.	Vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen en wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 en Verordening (EU) 2018/xxx [ECRIS-TCN]
LIBE/9/00415
***I	2019/0001(COD)	COM(2019)0003 – C8-0025/2019

Rapporteur:

Jeroen Lenaers (PPE)

Bevoegd:

LIBE


Adviezen:

AFET
Besluit: geen advies


TRAN
Besluit: geen advies

	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)
1 maart 2021, 18.30 - 18.45 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)
12.	Rondvraag
13.	Volgende vergaderingen
	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)
2 maart 2021, 10.30 - 11.00 uur
Tweede stemronde (uitsluitend per e-mail) – DEFINITIEVE TEKSTEN

Stemmen is mogelijk van 10.30 tot 11.00 uur
14.	Ontwerpresolutie over kinderrechten in het licht van de strategie van de Commissie inzake kinderrechten
LIBE/9/05143
	2021/2523(RSP)	

Rapporteur:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
RE – PE680.871v01-00
Bevoegd:

LIBE


	Goedkeuring

