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Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

LIBE(2021)0616_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Woensdag 16 juni 2021, 9.00 - 12.00 uur en 13.45 - 15.45 uur
Brussel
Zaal: Paul-Henri Spaak (1A002)
en per videoconferentie (de verbinding wordt een halfuur voor de vergadering getest)
16 juni 2021, 9.00 - 12.00 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
Stemmingen op afstand vinden plaats op:
- Woensdag 16 juni 2021, 9.00 tot 10.00 uur: stemming over de amendementen
- Woensdag 16 juni 2021, 13.45 tot 14.45 uur: stemming over de definitieve tekst en enkele stemmingen
Opening van de stemming op afstand (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie) – eerste ronde: stemming over de amendementen

Stemmen is mogelijk van 9.00 tot 10.00 uur
3.	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
AM – PE691.456v01-00
Bevoegd:

PETI*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE660.308v02-00
AM – PE692.629v01-00
	Behandeling en goedkeuring amendementen

* * *
16 juni 2021, 9.00 - 9.25 uur
4.	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
***II	2018/0152A(COD)	05950/1/2021 – C9-0198/2021
		T8-0174/2019

Rapporteur:

Paulo Rangel (PPE)
PR – PE693.558v01-00
Bevoegd:

LIBE


Adviezen:

JURI (AJ)
Axel Voss (PPE)
AL – PE689.825v01-00
	Behandeling ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing
5.	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
***II	2018/0152B(COD)	05951/1/2021 – C9-0199/2021
		T8-0174/2019

Rapporteur:

Paulo Rangel (PPE)
PR – PE693.559v02-00
Bevoegd:

LIBE


	Behandeling ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing
16 juni 2021, 9.25 - 10.10 uur
6.	Gedachtewisseling met Europol en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) over de uitvoering van het Europol-actieplan om de berisping van de EDPS naar aanleiding van een onderzoek op eigen initiatief over interne uitdagingen op het gebied van big data aan te pakken
LIBE/9/06246
	Gedachtewisseling
16 juni 2021, 10.10 - 10.55 uur
7.	Jaarlijks verslag van Europol over de stand van zaken en de tendensen in verband met het terrorisme in de EU (TE-SAT)
LIBE/9/06250
	Presentatie door Europol
16 juni 2021, 10.55 - 11.35 uur
8.	Presentatie van het Europees drugsrapport 2021
LIBE/9/06247
	Gedachtewisseling met Alexis Goosdeel, directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA)
16 juni 2021, 11.35 - 12.00 uur
9.	Activiteiten van de werkgroep voor toezicht op Frontex
LIBE/9/05774
	Verslaggeving aan de commissie
16 juni 2021, 13.45 - 15.45 uur
Opening van de stemming op afstand (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie) – tweede ronde: stemming over de definitieve tekst en enkele stemmingen

Stemmen is mogelijk van 13.45 tot 14.45 uur
10.	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
AM – PE691.456v01-00
Bevoegd:

PETI*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE660.308v02-00
AM – PE692.629v01-00
	Goedkeuring ontwerpadvies
11.	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
***II	2018/0152A(COD)	05950/1/2021 – C9-0198/2021
		T8-0174/2019

Rapporteur:

Paulo Rangel (PPE)
PR – PE693.558v01-00
Bevoegd:

LIBE


Adviezen:

JURI (AJ)
Axel Voss (PPE)
AL – PE689.825v01-00
	Goedkeuring ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing
12.	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
***II	2018/0152B(COD)	05951/1/2021 – C9-0199/2021
		T8-0174/2019

Rapporteur:

Paulo Rangel (PPE)
PR – PE693.559v02-00
Bevoegd:

LIBE


	Goedkeuring ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing

* * *
16 juni 2021, 13.45 - 14.15 uur
13.	Werkzaamheden van de LIBE-groep voor toezicht op de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten
LIBE/9/02808
	Verslaggeving aan de commissie
16 juni 2021, 14.15 - 15.00 uur
14.	De EU-strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratie
LIBE/9/06248
	Presentatie door Ylva Johansson, Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken
16 juni 2021, 15.00 - 15.30 uur
15.	Opstelling van richtsnoeren voor de toepassing van het algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting
LIBE/9/06126
	2021/2071(INI)	

Rapporteur voor advies:

Terry Reintke (Verts/ALE)
PA – PE693.786v01-00
Bevoegd:

BUDG, CONT*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Petri Sarvamaa (PPE)
PR – PE693.668v01-00
	Behandeling ontwerpadvies
16 juni 2021, 15.30 - 15.45 uur
16.	Maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de Unie en intrekking van Richtlijn (EU) 2016/1148
LIBE/9/04963
***I	2020/0359(COD)	COM(2020)0823 – C9-0422/2020

Rapporteur voor advies:

Lukas Mandl (PPE)

Bevoegd:

ITRE*
Bart Groothuis (Renew)
PR – PE692.602v01-00
AM – PE693.723v01-00
AM – PE693.680v01-00
	Behandeling ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 30 juni 2021, 12.00 uur
17.	Rondvraag
18.	Volgende vergaderingen
	22 juni 2021, 9.00 - 12.00 uur en 13.45 - 15.45 uur (Brussel)
28 juni 2021, 16.45 - 18.45 uur (Brussel)

