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Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

LIBE(2019)0225_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019, από 16.00 έως 18.30
Βρυξέλλες, Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (3C050)
Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019, από 9.00 έως 12.30
Βρυξέλλες, Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (3C050)
Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019, από 14.30 έως 18.30
Βρυξέλλες, Αίθουσα: József Antall (4Q2)

1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΟΝΟΘΥΡΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:
	10 Δεκεμβρίου 2018	PV – PE632.121v01-00
4 Ιουνίου 2018	PV – PE626.681v01-00
26-27 Φεβρουαρίου 2018	PV – PE620.852v02-00
11-12 Οκτωβρίου 2017	PV – PE612.181v01-00
25 Φεβρουαρίου 2019, από 16.00 έως 16.25
4.	Θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες»
LIBE/8/13473
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Εισηγήτρια:

Bodil Valero (Verts/ALE)
AM – PE629.631v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE*


Γνωμοδότηση:

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 –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


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 –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 69στ παράγραφος 3)
25 Φεβρουαρίου 2019, από 16.25 έως 16.45
5.	Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ένωσης και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης και τα μέλη της οικογένειάς τους που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία
LIBE/8/12832
***I	2018/0104(COD)	COM(2018)0212 – C8-0153/2018

Εισηγητής:

Gérard Deprez (ALDE)

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδότηση:

AFET –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


TRAN –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


CULT –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


JURI –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


PETI –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

Θέσεις υπό μορφή τροπολογιών:

FEMM –
Angelika Mlinar (ALDE)
AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00
 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 69στ παράγραφος 3)
25 Φεβρουαρίου 2019, από 16.45 έως 17.30
6.	Εκπαίδευση και κατάρτιση για τις αρχές επιβολής του νόμου στην Ευρώπη
LIBE/8/15594
	Ανταλλαγή απόψεων με τον Detlef Schröder, CEPOL, εκτελεστικός διευθυντής 
25 Φεβρουαρίου 2019, από 17.30 έως 18.30
7.	Κοινοί κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (αναδιατύπωση)
LIBE/8/14604
***I	2018/0329(COD)	COM(2018)0634 – C8-0407/2018

Εισηγήτρια:

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

LIBE


Γνωμοδότηση:

AFET –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


DEVE –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


JURI

CM – PE632.978v01-00
 
	Εξέταση των τροπολογιών
26 Φεβρουαρίου 2019, από 9.00 έως 9.45
8.	Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων (ΕΕΠΔ)
LIBE/8/01545
	Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για το 2018 από τον Giovanni Buttarelli, ΕΕΠΔ
26 Φεβρουαρίου 2019, από 9.45 έως 11.15
9.	Εφαρμογή του ΓΚΠΔ με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο και τα μέσα των αρχών προστασίας δεδομένων (σε συνέχεια της συνεδρίασης της LIBE τον Μάιο του 2018)
LIBE/8/15575
	Ανταλλαγή απόψεων με την Andrea Jelinek, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ), τον Willem Debeuckelaere, πρόεδρο της βελγικής αρχής προστασίας δεδομένων και αναπληρωτή πρόεδρο του ΕΣΠΔ και τον Emmanuel Crabit, ΓΔ JUST, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
26 Φεβρουαρίου 2019, από 11.15 έως 11.30
10.	Αντιπροσωπεία ad hoc της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στη Σεούλ (Νότια Κορέα) από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου 2018
LIBE/8/15576
	Παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης της αντιπροσωπείας
26 Φεβρουαρίου 2019, από 11.30 έως 11.50
Κοινή συζήτηση
11.	Σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Εισηγητής:

Ignazio Corrao (EFDD)

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
12.	Σύναψη πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται στη Δανία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με το Eurodac, για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου, αναφορικά με την επέκταση της εν λόγω συμφωνίας στην επιβολή του νόμου
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Εισηγητής:

Ignazio Corrao (EFDD)

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
13.	Σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Εισηγητής:

Ignazio Corrao (EFDD)

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
26 Φεβρουαρίου 2019, από 11.50 έως 12.00
14.	Κατάλογος των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Εισηγητής:

Claude Moraes (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 69στ παράγραφος 3)
26 Φεβρουαρίου 2019, από 12.00 έως 12.15
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
15.	Διατάξεις που διευκολύνουν τη χρήση οικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων
LIBE/8/12849
***I	2018/0105(COD)	COM(2018)0213 – C8-0152/2018

Εισηγητής:

Emil Radev (PPE)

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδότηση:

AFET –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


ECON –
Bernd Lucke (ECR)
AD – PE628.491v02-00
AM – PE629.754v01-00
 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
16.	Θέσπιση ενωσιακού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων)
LIBE/8/12554
***I	2018/0061(COD)	COM(2018)0252 – C8-0114/2018

Εισηγητής:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδότηση:

TRAN –
István Ujhelyi (S&D)
AD – PE625.431v02-00
AM – PE627.689v01-00
 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
Ενδεχομένως
17.	Κατάλογος των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Εισηγητής:

Claude Moraes (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
26 Φεβρουαρίου 2019, από 14.30 έως 18.30
* * * Αλλαγή της αίθουσας συνεδρίασης: József Antall (4Q2) * * *
26 Φεβρουαρίου 2019, από 14.30 έως 15.20
Κοινή συζήτηση με την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
18.	Κοινή αντιπροσωπεία ad hoc των επιτροπών LIBE, DEVE και DROI στη ΔΚΔ για την έγκριση του Παγκόσμιου Συμφώνου για την ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση, στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2018, στο Μαρακές (Μαρόκο)
LIBE/8/15577
	Παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης της κοινής αντιπροσωπείας
19.	Συνέχεια στην έγκριση των Παγκόσμιων Συμφώνων για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες
LIBE/8/15578
	Ανταλλαγή απόψεων παρουσία εκπροσώπων της ΕΥΕΔ και της ΓΔ HOME
26 Φεβρουαρίου 2019, από 15.30 έως 18.30
Koινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 
20.	Διορισμός του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα
LIBE/8/15579
	Ακρόαση των επικρατέστερων υποψηφίων από την επιτροπή επιλογής
21.	Διάφορα
22.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	7 Μαρτίου 2019, από 14.00 έως 17.00

