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Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

LIBE(2019)0225_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 25. februar 2019 kl. 16.00-18.30
Bruxelles, Mødelokale: Paul-Henri Spaak (3C050)
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 9.00-12.30
Bruxelles, Mødelokale: Paul-Henri Spaak (3C050)
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 14.30-18.30
Bruxelles, Mødelokale: József Antall (4Q2)

1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
BEMÆRK, AT ALLE TIDSINTERVALLER KUN ER VEJLEDENDE OG KAN ÆNDRES UNDER MØDET
3.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	10. december 2018	PV – PE632.121v01-00
4. juni 2018	PV – PE626.681v01-00
26.-27. februar 2018	PV – PE620.852v02-00
11.-12. oktober 2017	PV – PE612.181v01-00
Den 25. februar 2019 kl. 16.00-16.25
4.	Oprettelse af programmet for rettigheder og værdier
LIBE/8/13473
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Ordfører:

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

LIBE*


Udtalelser:

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 –
Afgørelse: ingen udtalelse


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 –
Afgørelse: ingen udtalelse

 
	Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 69f, stk. 3)
Den 25. februar 2019 kl. 16.25-16.45
5.	Styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere og deres familiemedlemmer, som udøver deres ret til fri bevægelighed
LIBE/8/12832
***I	2018/0104(COD)	COM(2018)0212 – C8-0153/2018

Ordfører:

Gérard Deprez (ALDE)

Kor.udv.:

LIBE


Udtalelser:

AFET –
Afgørelse: ingen udtalelse


TRAN –
Afgørelse: ingen udtalelse


CULT –
Afgørelse: ingen udtalelse


JURI –
Afgørelse: ingen udtalelse


PETI –
Afgørelse: ingen udtalelse

Holdninger i form af ændringsforslag:

FEMM –
Angelika Mlinar (ALDE)
AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00
 
	Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 69f, stk. 3)
Den 25. februar 2019 kl. 16.45-17.30
6.	Uddannelse i retshåndhævelse i Europa
LIBE/8/15594
	Drøftelse med Detlef Schröder, administrerende direktør i CEPOL
Den 25. februar 2019 kl. 17.30-18.30
7.	Fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (omarbejdning)
LIBE/8/14604
***I	2018/0329(COD)	COM(2018)0634 – C8-0407/2018

Ordfører:

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

LIBE


Udtalelser:

AFET –
Afgørelse: ingen udtalelse


DEVE –
Afgørelse: ingen udtalelse


JURI

CM – PE632.978v01-00
 
	Behandling af ændringsforslag
Den 26. februar 2019 kl. 9.00-9.45
8.	Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
LIBE/8/01545
	Fremlæggelse af årsberetningen 2018 ved Giovanni Buttarelli, EDPS
Den 26. februar 2019 kl. 9.45-11.15
9.	Gennemførelsen af GDPR med særlig fokus på databeskyttelsesmyndighedernes rolle og midler (opfølgning på LIBE-udvalgsmøde i maj 2018)
LIBE/8/15575
	Drøftelse med Andrea Jelinek, formand for Det Europæiske Databeskyttelsesråd og Willem Debeuckelaere, formand for den belgiske databeskyttelsesmyndighed og næstformand for Det Europæiske Databeskyttelsesråd og Emmanuel Crabit, DG JUST, Kommissionen
Den 26. februar 2019 kl. 11.15-11.30
10.	Ad hoc-delegation fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender til Seoul, Sydkorea, 29. oktober - 2. november 2018
LIBE/8/15576
	Fremlæggelse af udkast til rapport fra delegationsrejsen
Den 26. februar 2019 kl. 11.30-11.50
Forhandling under ét
11.	Indgåelse af en protokol mellem Den Europæiske Union, Republikken Island og Kongeriget Norge til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Ordfører:

Ignazio Corrao (EFDD)

Kor.udv.:

LIBE


 
	Behandling af udkast til betænkning
12.	Indgåelse af en protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i Danmark eller en anden EU-medlemsstat, og om Eurodac til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen, hvorved denne aftale udvides til at omfatte retshåndhævelse
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Ordfører:

Ignazio Corrao (EFDD)

Kor.udv.:

LIBE


 
	Behandling af udkast til betænkning
13.	Indgåelse af en protokol mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Ordfører:

Ignazio Corrao (EFDD)

Kor.udv.:

LIBE


 
	Behandling af udkast til betænkning
Den 26. februar 2019 kl. 11.50-12.00
14.	Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Ordfører:

Claude Moraes (S&D)

Kor.udv.:

LIBE


 
	Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 69f, stk. 3)
Den 26. februar 2019 kl. 12.00-12.15
*** Elektronisk afstemning ***
15.	Regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af visse strafbare handlinger
LIBE/8/12849
***I	2018/0105(COD)	COM(2018)0213 – C8-0152/2018

Ordfører:

Emil Radev (PPE)

Kor.udv.:

LIBE


Udtalelser:

AFET –
Afgørelse: ingen udtalelse


ECON –
Bernd Lucke (ECR)
AD – PE628.491v02-00
AM – PE629.754v01-00
 
	Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger
16.	Indførelse af en fællesskabskodeks for visa
LIBE/8/12554
***I	2018/0061(COD)	COM(2018)0252 – C8-0114/2018

Ordfører:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Kor.udv.:

LIBE


Udtalelser:

TRAN –
István Ujhelyi (S&D)
AD – PE625.431v02-00
AM – PE627.689v01-00
 
	Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger
Eventuelt
17.	Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Ordfører:

Claude Moraes (S&D)

Kor.udv.:

LIBE


 
	Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger
*** Elektronisk afstemning afsluttet ***
Den 26. februar 2019 kl. 14.30-18.30
* * * Ændring af mødelokale: József Antall (4Q2) * * *
Den 26. februar 2019 kl. 14.30-15.20
Fælles drøftelse med Udviklingsudvalget og Underudvalget om Menneskerettigheder
18.	Fælles ad hoc-delegation fra LIBE, DEVE og DROI til IGC til vedtagelse af den globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration, 10. og 11. december 2018, Marrakesh, Marokko
LIBE/8/15577
	Fremlæggelse af udkastet til fælles rapport fra delegationsrejsen
19.	Opfølgning på vedtagelsen af de globale aftaler om migration og flygtninge
LIBE/8/15578
	Drøftelse med deltagelse af repræsentanter for EU-Udenrigstjenesten og GD HOME
Den 26. februar 2019 kl. 15.30-18.30
Fælles drøftelse med Budgetkontroludvalget
20.	Udnævnelse af den europæiske chefanklager
LIBE/8/15579
	Høring af kandidaterne på udvælgelseskomitéens liste
21.	Diverse sager
22.	Næste møder
	den 7. marts 2019 kl. 14.00-17.00

