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Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

LIBE(2019)0225_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Pondělí 25. února 2019, 16:00–18:30
Brusel, Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)
Úterý 26. února 2019, 9:00–12:30
Brusel, Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)
Úterý 26. února 2019, 14:30–18:30
Brusel, Místnost: József Antall (4Q2)

1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedy
VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE HARMONOGRAM JE POUZE ORIENTAČNÍ A MŮŽE SE V PRŮBĚHU SCHŮZE ZMĚNIT.
3.	Schválení zápisů ze schůzí:
	10. prosince 2018	PV – PE632.121v01-00
4. června 2018	PV – PE626.681v01-00
26.–27. února 2018	PV – PE620.852v02-00
11.–12. října 2017	PV – PE612.181v01-00
25. února 2019, 16:00–16:25
4.	Zavedení programu Práva a hodnoty
LIBE/8/13473
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Zpravodajka:

Bodil Valero (Verts/ALE)
AM – PE629.631v01-00
Příslušný výbor:

LIBE*


Stanoviska:

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

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

ENVI –
rozhodnutí: bez stanoviska


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

JURI –
Sylvia-Yvonne Kaufmann (S&D)
AD – PE627.900v02-00
AM – PE629.393v01-00

AFCO –
Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)
AD – PE628.563v03-00
AM – PE629.622v01-00

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

PETI –
rozhodnutí: bez stanoviska

 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)
25. února 2019, 16:25–16:45
5.	Posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům při uplatňování jejich práva na volný pohyb
LIBE/8/12832
***I	2018/0104(COD)	COM(2018)0212 – C8-0153/2018

Zpravodaj:

Gérard Deprez (ALDE)

Příslušný výbor:

LIBE


Stanoviska:

AFET –
rozhodnutí: bez stanoviska


TRAN –
rozhodnutí: bez stanoviska


CULT –
rozhodnutí: bez stanoviska


JURI –
rozhodnutí: bez stanoviska


PETI –
rozhodnutí: bez stanoviska

Postoje ve formě pozměňovacích návrhů:

FEMM –
Angelika Mlinar (ALDE)
AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00
 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)
25. února 2019, 16:45–17:30
6.	Vzdělávání a odborná příprava pro účely vymáhání práva v Evropě
LIBE/8/15594
	výměna názorů s Detlefem Schröderem, výkonným ředitelem Agentury EU pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
25. února 2019, 17:30–18:30
7.	Společné normy a postupy v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (přepracované znění)
LIBE/8/14604
***I	2018/0329(COD)	COM(2018)0634 – C8-0407/2018

Zpravodajka:

Judith Sargentini (Verts/ALE)
PR – PE632.950v01-00
AM – PE634.774v01-00
AM – PE634.773v01-00
Příslušný výbor:

LIBE


Stanoviska:

AFET –
rozhodnutí: bez stanoviska


DEVE –
rozhodnutí: bez stanoviska


JURI

CM – PE632.978v01-00
 
	projednání pozměňovacích návrhů
26. února 2019, 9:00–9:45
8.	Evropský inspektor ochrany údajů (EDPS)
LIBE/8/01545
	vystoupení Giovanniho Buttarelliho, EDPS, s prezentací výroční zprávy za rok 2018
26. února 2019, 9:45–11:15
9.	Provádění GDPR se zvláštním zaměřením na prostředky orgánů pro ochranu údajů (v návaznosti na schůzi výboru LIBE v květnu 2018)
LIBE/8/15575
	výměna názorů s Andreou Jelinekovou, předsedkyní Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB), Willemem Debeuckelaerem, předsedou belgického orgánu pro ochranu údajů a místopředsedou EDPB, a Emmanuelem Crabitem (GŘ JUST, Evropská komise)
26. února 2019, 11:15–11:30
10.	Delegace ad hoc Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci do Soulu, Jižní Korea, 29. října –2. listopadu 2018
LIBE/8/15576
	představení návrhu zprávy z cesty delegace
26. února 2019, 11:30–11:50
Společná rozprava
11.	Uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Islandskou republikou a Norským královstvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Zpravodaj:

Ignazio Corrao (EFDD)

Příslušný výbor:

LIBE


 
	projednání návrhu zprávy
12.	Uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, jímž se uvedená dohoda rozšiřuje na vymáhání práva
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Zpravodaj:

Ignazio Corrao (EFDD)

Příslušný výbor:

LIBE


 
	projednání návrhu zprávy
13.	Uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Zpravodaj:

Ignazio Corrao (EFDD)

Příslušný výbor:

LIBE


 
	projednání návrhu zprávy
26. února 2019, 11:50–12:00
14.	Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Zpravodaj:

Claude Moraes (S&D)

Příslušný výbor:

LIBE


 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)
26. února 2019, 12:00–12:15
*** Elektronické hlasování ***
15.	Pravidla usnadňující využívání finančních a jiných informací za účelem prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů
LIBE/8/12849
***I	2018/0105(COD)	COM(2018)0213 – C8-0152/2018

Zpravodaj:

Emil Radev (PPE)

Příslušný výbor:

LIBE


Stanoviska:

AFET –
rozhodnutí: bez stanoviska


ECON –
Bernd Lucke (ECR)
AD – PE628.491v02-00
AM – PE629.754v01-00
 
	hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání
16.	Stanovení kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
LIBE/8/12554
***I	2018/0061(COD)	COM(2018)0252 – C8-0114/2018

Zpravodaj:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Příslušný výbor:

LIBE


Stanoviska:

TRAN –
István Ujhelyi (S&D)
AD – PE625.431v02-00
AM – PE627.689v01-00
 
	hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání
Případně
17.	Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Zpravodaj:

Claude Moraes (S&D)

Příslušný výbor:

LIBE


 
	hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání
*** Konec elektronického hlasování ***
26. února 2019, 14:30–18:30
* * * Změna zasedací místnosti: József Antall (4Q2) * * *
26. února 2019, 14:30–15:20
Společná rozprava s Výborem pro rozvoj a podvýborem pro lidská práva
18.	Společná delegace ad hoc výborů LIBE, DEVE a DROI na mezivládní konferenci pro přijetí globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci, 10. a 11. prosince 2018, Marákeš, Maroko
LIBE/8/15577
	prezentace návrhu zprávy z cesty společné delegace
19.	Kroky v návaznosti na přijetí globálních paktů OSN o migraci a o uprchlících
LIBE/8/15578
	výměna názorů za přítomnosti zástupců ESVČ a GŘ HOME
26. února 2019, 15:30–18:30
Společná rozprava s Výborem pro rozpočtovou kontrolu
20.	Jmenování evropského nejvyššího žalobce
LIBE/8/15579
	slyšení užšího výběru kandidátů sestaveného výběrovou komisí
21.	Různé
22.	Příští schůze
	7. března 2019, 14:00–17:00

