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Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

LIBE(2021)0419_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 19 april 2021, 15.45 - 18.45 uur
Brussel
Zaal: József Antall (4Q2)
en per videoconferentie (de verbinding wordt een half uur voor de vergadering getest)
19 april 2021, 15.45 - 15.50 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
Stemmingen op afstand vinden plaats op:
- Maandag 19 april 2021 van 15.50 tot 16.50 uur: stemming over de amendementen
- Dinsdag 20 april, van 11.00 tot 11.30 uur: enkele stemming en stemming over de definitieve teksten - de stemming via EPvote wordt per e-mail geopend/gesloten
Opening van de stemming op afstand (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie) – eerste ronde: stemming over de amendementen

Stemmen is mogelijk van 15.50 tot 16.50 uur
3.	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
AM – PE681.102v02-00
Bevoegd:

LIBE


	Behandeling en goedkeuring amendementen
19 april 2021, 15.50 - 16.30 uur
4.	De afdoende bescherming van persoonsgegevens door het Verenigd Koninkrijk
LIBE/9/05546
	2021/2594(RSP)	

Rapporteur:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
RE – PE691.241v01-00
Bevoegd:

LIBE


	Presentatie door het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) van het advies van het EDPB over de ontwerpuitvoeringsbesluiten van de Commissie overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 en Richtlijn (EU) 2016/680 over passende bescherming van persoonsgegevens door het Verenigd Koninkrijk
Termijn voor de indiening van amendementen: 23 april 2021, 12.00 uur
19 april 2021, 16.30 - 17.15 uur
5.	Jaarverslag 2020 van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)
LIBE/9/05773
	Presentatie door de EDPS van het jaarverslag 2020
19 april 2021, 17.15 - 17.45 uur
6.	Activiteiten van de werkgroep voor toezicht op Frontex
LIBE/9/05774
	Verslaggeving aan de commissie
19 april 2021, 17.45 - 17.55 uur
7.	Bescherming van personen met een handicap door middel van verzoekschriften: geleerde lessen
LIBE/9/04329
	2020/2209(INI)	

Rapporteur voor advies:

Tom Vandendriessche (ID)
PA – PE691.182v01-00
Bevoegd:

PETI*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE660.308v01-00
	Behandeling ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 26 april 2021, 12.00 uur
19 april 2021, 17.55 - 18.45 uur
8.	Gedachtewisseling over mentale gezondheidszorg voor kwetsbare asielaanvragers in Griekse opvangfaciliteiten
LIBE/9/05776
	Gedachtewisseling met Margaritis Schinas, vicevoorzitter voor de bevordering van onze Europese levenswijze
9.	Rondvraag
10.	Volgende vergaderingen
	10 mei 2021, 16.45 - 18.45 uur (Brussel)
26 mei 2021, 9.00 - 12.00 uur en 13.45 - 15.45 uur (Brussel)
27 mei 2021, 9.00 - 12.00 uur en 13.45 - 15.45 uur (Brussel)
20 april 2021, 11.00 - 11.30 uur
Opening via e-mail van de stemming op afstand via de applicatie EPvote, tweede ronde: enkele stemming en stemming over de definitieve tekst

Stemmen is mogelijk van 11.00 tot 11.30 uur
11.	Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud
LIBE/9/01287
***II	2018/0331(COD)	14308/1/2020 – C9-0113/2021
		T8-0421/2019

Rapporteur:

Patryk Jaki (ECR)
PR – PE691.200v02-00
Bevoegd:

LIBE


	Behandeling en goedkeuring ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing
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
AM – PE681.102v02-00
Bevoegd:

LIBE


	Goedkeuring ontwerpresolutie

