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Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE(2019)0225_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 25 февруари 2019 г., 16.00–18.30 ч.
Брюксел, Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)
Вторник, 26 февруари 2019 г., 9.00–12.30 ч.
Брюксел, Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)
Вторник, 26 февруари 2019 г., 14.30–18.30 ч.
Брюксел, Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА ЗАСЕДАНИЕТО.
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	10 декември 2018 г.	PV – PE632.121v01-00

4 юни 2018 г.	PV – PE626.681v01-00
26-27 февруари 2018 г.	PV – PE620.852v02-00
11-12 октомври 2017 г.	PV – PE612.181v01-00
25 февруари 2019 г., 16.00–16.25 ч.
4.	Създаване на програма „Права и ценности“
LIBE/8/13473
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Докладчик:

Бодил Валеро (Verts/ALE)
AM – PE629.631v01-00
Водеща:

LIBE*


Подпомагащи:

BUDG –
Жорди Соле (Verts/ALE)
AD – PE625.488v03-00
AM – PE628.543v01-00

EMPL –
Джийн Ламбърт (Verts/ALE)
AD – PE627.615v02-00
AM – PE627.707v01-00
AM – PE629.469v01-00

ENVI –
Решение: без становище


CULT* –
Силви Гийом (S&D)
AD – PE627.931v03-00
AM – PE629.484v01-00

JURI –
Силвия-Ивон Кауфман (S&D)
AD – PE627.900v02-00
AM – PE629.393v01-00

AFCO –
Жозеп-Мария Терикабрас (Verts/ALE)
AD – PE628.563v03-00
AM – PE629.622v01-00

FEMM* –
Сирпа Пиетикяйнен (PPE)
AD – PE627.907v02-00
AM – PE629.417v01-00

PETI –
Решение: без становище

 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)

25 февруари 2019 г., 16.25–16.45 ч.
5.	Повишаване на сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, които упражняват своето право на свободно движение
LIBE/8/12832
***I	2018/0104(COD)	COM(2018)0212 – C8-0153/2018

Докладчик:

Жерар Дьопре (ALDE)

Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFET –
Решение: без становище


TRAN –
Решение: без становище


CULT –
Решение: без становище


JURI –
Решение: без становище


PETI –
Решение: без становище

Позиции под формата на изменения:

FEMM –
Ангелика Млинар (ALDE)
AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00
 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)

25 февруари 2019 г., 16.45–17.30 ч.
6.	Образование и обучение за правоприлагането в Европа
LIBE/8/15594
	Размяна на мнения с Детлеф Шрьодер, изпълнителен директор на Агенцията на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)

25 февруари 2019 г., 17.30–18.30 ч.
7.	Общи стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (преработен текст)
LIBE/8/14604
***I	2018/0329(COD)	COM(2018)0634 – C8-0407/2018

Докладчик:

Юдит Саргентини (Verts/ALE)
PR – PE632.950v01-00
AM – PE634.774v01-00
AM – PE634.773v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFET –
Решение: без становище


DEVE –
Решение: без становище


JURI

CM – PE632.978v01-00
 
	Разглеждане на измененията

26 февруари 2019 г., 9.00–9.45 ч.
8.	ЕНОЗД – Европейски надзорен орган по защита на данните
LIBE/8/01545
	Представяне на годишния доклад за 2018 г. от Джовани Бутарели, ЕНОЗД

26 февруари 2019 г., 9.45–11.15 ч.
9.	Прилагане на Общия регламент относно защитата на данните, със специален акцент върху ролята и средствата на органите за защита на данните (последващи действия след сесията на комисията LIBE през май 2018 г.)
LIBE/8/15575
	Размяна на мнения с Андреа Йелинек, председател на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД), Вилем Дебьокеларе, председател на белгийския орган за защита на данните и заместник-председател на ЕКЗД, и Емануел Краби, ГД „Правосъдие“, Европейска комисия

26 февруари 2019 г., 11.15–11.30 ч.
10.	Командировка на специална делегация на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Сеул, Южна Корея, в периода 29 октомври – 2 ноември 2018 г.
LIBE/8/15576
	Представяне на проект на доклад на делегацията

26 февруари 2019 г., 11.30–11.50 ч.
Общо разискване
11.	Сключване на протокол между Европейския съюз, Република Исландия и Кралство Норвегия към Споразумението между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Докладчик:

Иняцио Корао (EFDD)

Водеща:

LIBE


 
	Разглеждане на проекта на доклад

12.	Сключване на протокол към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, с който се разширява обхватът на Споразумението, за да се включи правоприлагането
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Докладчик:

Иняцио Корао (EFDD)

Водеща:

LIBE


 
	Разглеждане на проекта на доклад

13.	Сключване на протокол между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Докладчик:

Иняцио Корао (EFDD)

Водеща:

LIBE


 
	Разглеждане на проекта на доклад

26 февруари 2019 г., 11.50–12.00 ч.
14.	Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Докладчик:

Клод Морайс (S&D)

Водеща:

LIBE


 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)

26 февруари 2019 г., 12.00–12.15 ч.
*** Време за електронно гласуване ***
15.	Правила, улесняващи използването на финансова и друга информация с цел предотвратяване, разкриване, разследване или наказателно преследване на определени престъпления
LIBE/8/12849
***I	2018/0105(COD)	COM(2018)0213 – C8-0152/2018

Докладчик:

Емил Радев (PPE)

Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFET –
Решение: без становище


ECON –
Бернд Луке (ECR)
AD – PE628.491v02-00
AM – PE629.754v01-00
 
	Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

16.	Създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс)
LIBE/8/12554
***I	2018/0061(COD)	COM(2018)0252 – C8-0114/2018

Докладчик:

Хуан Фернандо Лопес Агилар (S&D)

Водеща:

LIBE


Подпомагаща:

TRAN –
Ищван Уихеи (S&D)
AD – PE625.431v02-00
AM – PE627.689v01-00
 
	Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

Евентуално
17.	Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Докладчик:

Клод Морайс (S&D)

Водеща:

LIBE


 
	Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

*** Край на електронното гласуване ***
26 февруари 2019 г., 14.30–18.30 ч.
* * * Промяна на заседателната зала: „Йожеф Антал“ (4Q2) * * *
26 февруари 2019 г., 14.30–15.20 ч.
Общо разискване с комисията по развитие и с подкомисията по правата на човека
18.	Командировка на съвместната специална делегация на комисиите LIBE, DEVE и DROI на Междуправителствената конференция за приемане на Глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграция, на 10 и 11 декември 2018 г., в Маракеш, Мароко
LIBE/8/15577
	Представяне на проекта на доклад на съвместната делегацията

19.	Последващи действия след приемането на глобалните пактове в областта на миграцията и бежанците
LIBE/8/15578
	Размяна на мнения в присъствието на представители на ЕСВД и ГД „Вътрешни работи“

26 февруари 2019 г., 15.30–18.30 ч.
Общо разискване с комисията по бюджетен контрол
20.	Назначаване на европейския главен прокурор
LIBE/8/15579
	Изслушване на кандидатите, одобрени на този етап от комисията за подбор

21.	Разни въпроси
22.	Следващи заседания
	7 март 2019 г., 14.00–17.00 ч.


