OJ\1177583HU.rtf	PE636.101v01-00
HU	Egyesülve a sokféleségben	HU
PE636.101v01-00	 /1 	OJ\1177583HU.rtf
HU
OJ\1177583HU.rtf	 /1 	PE636.101v01-00
	HU

Európai Parlament
2014-2019
file_0.png



Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

LIBE(2019)0225_1
NAPIRENDTERVEZET
Ülés
2019. február 25., hétfő, 16.00–18.30
Brüsszel, Terem: Paul-Henri Spaak (3C050)
2019. február 26., kedd, 9.00–12.30
Brüsszel, Terem: Paul-Henri Spaak (3C050)
2019. február 26., kedd, 14.30–18.30
Brüsszel, Terem: József Antall (4Q2)

1.	A napirend elfogadása
2.	Az elnök közleményei
KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY AZ IDŐPONTOK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, ÉS AZ ÜLÉS SORÁN VÁLTOZHATNAK!
3.	A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:
	2018. december 10.	PV – PE632.121v01-00
2018. június 4.	PV – PE626.681v01-00
2018. február 26–27.	PV – PE620.852v02-00
2017. október 11–12.	PV – PE612.181v01-00
2019. február 25., 16.00–16.25
4.	A Jogok és értékek program létrehozása
LIBE/8/13473
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Előadó:

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

LIBE*


Vélemény:

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 –
Határozat: nincs vélemény


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 –
Határozat: nincs vélemény

 
	Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (69f. cikk, (3) bekezdés)
2019. február 25., 16.25–16.45
5.	Az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítése
LIBE/8/12832
***I	2018/0104(COD)	COM(2018)0212 – C8-0153/2018

Előadó:

Gérard Deprez (ALDE)

Illetékes:

LIBE


Vélemény:

AFET –
Határozat: nincs vélemény


TRAN –
Határozat: nincs vélemény


CULT –
Határozat: nincs vélemény


JURI –
Határozat: nincs vélemény


PETI –
Határozat: nincs vélemény

Módosítások formájában megfogalmazott álláspontok:

FEMM –
Angelika Mlinar (ALDE)
AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00
 
	Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (69f. cikk, (3) bekezdés)
2019. február 25., 16.45–17.30
6.	A bűnüldözéssel kapcsolatos oktatás és képzés Európában
LIBE/8/15594
	Eszmecsere Detlef Schröderrel, a CEPOL ügyvezető igazgatójával
2019. február 25., 17.30–18.30
7.	A harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normák és eljárások (átdolgozás)
LIBE/8/14604
***I	2018/0329(COD)	COM(2018)0634 – C8-0407/2018

Előadó:

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

LIBE


Vélemény:

AFET –
Határozat: nincs vélemény


DEVE –
Határozat: nincs vélemény


JURI

CM – PE632.978v01-00
 
	A módosítások megvitatása
2019. február 26., 9.00–9.45
8.	Európai adatvédelmi biztos
LIBE/8/01545
	Giovanni Buttarelli európai adatvédelmi biztos ismerteti a 2018. évi éves jelentést
2019. február 26., 9.45–11.15
9.	Az általános adatvédelmi rendelet végrehajtása, különös tekintettel az adatvédelmi hatóságok szerepére és eszközeire (a 2018. májusi LIBE-ülés nyomon követése)
LIBE/8/15575
	Eszmecsere Andrea Jelinek úrral, az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) elnökével, Willem Debeuckelaere úrral, a belga adatvédelmi hatóság elnökével és az Európai Adatvédelmi Testület alelnökével, valamint Emmanuel Crabit úrral, az Európai Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatóságáról (DG JUST)
2019. február 26., 11.15–11.30
10.	Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság eseti küldöttségének indítása Szöulba (Dél-Korea), 2018. október 29. – november 2. között
LIBE/8/15576
	Küldöttségi jelentéstervezet ismertetése
2019. február 26., 11.30–11.50
Együttes vita
11.	A tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló, az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáféréssel kapcsolatos jegyzőkönyv megkötése
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Előadó:

Ignazio Corrao (EFDD)

Illetékes:

LIBE


 
	Jelentéstervezet megvitatása
12.	Az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti, a Dániában vagy az Európai Unió egy másik tagállamában benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló megállapodáshoz csatolt, az említett megállapodást a bűnüldözésre kiterjesztő jegyzőkönyv megkötése
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Előadó:

Ignazio Corrao (EFDD)

Illetékes:

LIBE


 
	Jelentéstervezet megvitatása
13.	Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáféréssel kapcsolatos jegyzőkönyv megkötése
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Előadó:

Ignazio Corrao (EFDD)

Illetékes:

LIBE


 
	Jelentéstervezet megvitatása
2019. február 26., 11.50–12.00
14.	Javaslat a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Előadó:

Claude Moraes (S&D)

Illetékes:

LIBE


 
	Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (69f. cikk, (3) bekezdés)
2019. február 26., 12.00–12.15
*** Elektronikus szavazás ***
15.	A pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok
LIBE/8/12849
***I	2018/0105(COD)	COM(2018)0213 – C8-0152/2018

Előadó:

Emil Radev (PPE)

Illetékes:

LIBE


Vélemény:

AFET –
Határozat: nincs vélemény


ECON –
Bernd Lucke (ECR)
AD – PE628.491v02-00
AM – PE629.754v01-00
 
	Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról
16.	A Közösségi Vízumkódex (vízumkódex) létrehozása
LIBE/8/12554
***I	2018/0061(COD)	COM(2018)0252 – C8-0114/2018

Előadó:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Illetékes:

LIBE


Vélemény:

TRAN –
István Ujhelyi (S&D)
AD – PE625.431v02-00
AM – PE627.689v01-00
 
	Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról
Lehetőség szerint
17.	Javaslat a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Előadó:

Claude Moraes (S&D)

Illetékes:

LIBE


 
	Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról
*** Elektronikus szavazás vége ***
2019. február 26., 14.30–18.30
* * * Ülésterem-változás: József Antall (4Q2) * * *
2019. február 26., 14.30–15.20
Közös vita a Fejlesztési Bizottsággal és az Emberi Jogi Albizottsággal
18.	LIBE–DEVE–DROI közös eseti küldöttség indítása a biztonságos, rendezett és szabályos migrációra vonatkozó globális megállapodás elfogadására irányuló kormányközi konferenciára, 2018. december 10–11., Marrákes (Marokkó)
LIBE/8/15577
	Közös küldöttségi jelentéstervezet ismertetése
19.	A migrációról és a menekültekről szóló globális megállapodás elfogadásának nyomon követése
LIBE/8/15578
	Eszmecsere az EKSZ és a Belügyi Főigazgatóság képviselőinek jelenlétében
2019. február 26., 15.30–18.30
Közös vita a Költségvetési Ellenőrző Bizottsággal
20.	Az európai főügyész kinevezése
LIBE/8/15579
	A rövidített listán lévő jelöltek meghallgatása
21.	Egyéb kérdések
22.	Következő ülés(ek)
	2019. március 7., 14.00–17.00

