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Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

LIBE(2019)0225_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2019 m. vasario 25 d., pirmadienis, 16.00–18.30 val.
Briuselis, Salė: Paul-Henri Spaak (3C050)
2019 m. vasario 26 d., antradienis, 9.00–12.30 val.
Briuselis, Salė: Paul-Henri Spaak (3C050)
2019 m. vasario 26 d., antradienis, 14.30–18.30 val.
Briuselis, Salė: József Antall (4Q2)

1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininko pranešimai
PRAŠOM ATKREIPTI DĖMESĮ Į TAI, KAD NURODYTAS LAIKAS YRA TIK ORIENTACINIO POBŪDŽIO IR POSĖDŽIO METU GALI BŪTI KEIČIAMAS
3.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2018 m. gruodžio 10 d.	PV – PE632.121v01-00
2018 m. birželio 4 d.	PV – PE626.681v01-00
2018 m. vasario 26–27 d.	PV – PE620.852v02-00
2017 m. spalio 11–12 d.	PV – PE612.181v01-00
2019 m. vasario 25 d. 16.00–16.25 val.
4.	Teisių ir vertybių programos nustatymas
LIBE/8/13473
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Pranešėja:

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

LIBE*


Nuomonę teikiantys komitetai:

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 –
Sprendimas: nuomonės neteikti


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 –
Sprendimas: nuomonės neteikti

 
	Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)
2019 m. vasario 25 d. 16.25–16.45 val.
5.	Saugumo, susijusio su Sąjungos piliečių asmens tapatybės kortelėmis ir teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų, išduodamų Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie naudojasi savo laisvo judėjimo teise, stiprinimas
LIBE/8/12832
***I	2018/0104(COD)	COM(2018)0212 – C8-0153/2018

Pranešėjas:

Gérard Deprez (ALDE)

Atsakingas komitetas:

LIBE


Nuomonę teikiantys komitetai:

AFET –
Sprendimas: nuomonės neteikti


TRAN –
Sprendimas: nuomonės neteikti


CULT –
Sprendimas: nuomonės neteikti


JURI –
Sprendimas: nuomonės neteikti


PETI –
Sprendimas: nuomonės neteikti

Pozicijos pakeitimų forma:

FEMM –
Angelika Mlinar (ALDE)
AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00
 
	Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)
2019 m. vasario 25 d. 16.45–17.30 val.
6.	Teisėsaugos darbuotojų švietimas ir mokymas Europoje
LIBE/8/15594
	Keitimasis nuomonėmis su Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros vykdomuoju direktoriumi Detlefu Schröderiu
2019 m. vasario 25 d. 17.30–18.30 val.
7.	Bendri neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartai ir tvarka valstybėse narėse (nauja redakcija)
LIBE/8/14604
***I	2018/0329(COD)	COM(2018)0634 – C8-0407/2018

Pranešėja:

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

LIBE


Nuomonę teikiantys komitetai:

AFET –
Sprendimas: nuomonės neteikti


DEVE –
Sprendimas: nuomonės neteikti


JURI

CM – PE632.978v01-00
 
	Pakeitimų svarstymas
2019 m. vasario 26 d. 9.00–9.45 val.
8.	Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)
LIBE/8/01545
	EDAPP pareigūno Giovanni Buttarelli 2018 m. metinės ataskaitos pristatymas
2019 m. vasario 26 d. 9.45–11.15 val.
9.	Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimas ypatingą dėmesį skiriant duomenų apsaugos institucijų vaidmeniui ir priemonėms (tolesni veiksmai po 2018 m. gegužės mėn. LIBE komiteto posėdžio)
LIBE/8/15575
	Keitimasis nuomonėmis su Europos duomenų apsaugos valdybos (EDAV) pirmininke Andrea Jelinek, Belgijos duomenų apsaugos institucijos pirmininku ir Europos duomenų apsaugos valdybos pirmininko pavaduotoju Willemu Debeuckelaere ir Europos Komisijos Teisingumo GD atstovu Emmanueliu Crabitu
2019 m. vasario 26 d. 11.15–11.30 val.
10.	Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ad hoc delegacija į Seulą (Pietų Korėja) 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.
LIBE/8/15576
	Delegacijos ataskaitos projekto pristatymas
2019 m. vasario 26 d. 11.30–11.50 val.
Bendros diskusijos
11.	Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų Europos Sąjungos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymas
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Pranešėjas:

Ignazio Corrao (EFDD)

Atsakingas komitetas:

LIBE


 
	Pranešimo projekto svarstymas
12.	Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją protokolo, kuriuo į to susitarimo taikymo sritį įtraukiama prieiga teisėsaugos tikslais, sudarymas
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Pranešėjas:

Ignazio Corrao (EFDD)

Atsakingas komitetas:

LIBE


 
	Pranešimo projekto svarstymas
13.	Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymas
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Pranešėjas:

Ignazio Corrao (EFDD)

Atsakingas komitetas:

LIBE


 
	Pranešimo projekto svarstymas
2019 m. vasario 26 d. 11.50–12.00 val.
14.	Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašai, Jungtinei Karalystei išstojant iš Sąjungos
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Pranešėjas:

Claude Moraes (S&D)

Atsakingas komitetas:

LIBE


 
	Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)
2019 m. vasario 26 d. 12.00–12.15 val.
*** Elektroninis balsavimas ***
15.	Taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams
LIBE/8/12849
***I	2018/0105(COD)	COM(2018)0213 – C8-0152/2018

Pranešėjas:

Emil Radev (PPE)

Atsakingas komitetas:

LIBE


Nuomonę teikiantys komitetai:

AFET –
Sprendimas: nuomonės neteikti


ECON –
Bernd Lucke (ECR)
AD – PE628.491v02-00
AM – PE629.754v01-00
 
	Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas
16.	Bendrijos vizų kodekso (Vizų kodekso) nustatymas
LIBE/8/12554
***I	2018/0061(COD)	COM(2018)0252 – C8-0114/2018

Pranešėjas:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Atsakingas komitetas:

LIBE


Nuomonę teikiantys komitetai:

TRAN –
István Ujhelyi (S&D)
AD – PE625.431v02-00
AM – PE627.689v01-00
 
	Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas
Galbūt
17.	Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašai, Jungtinei Karalystei išstojant iš Sąjungos
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Pranešėjas:

Claude Moraes (S&D)

Atsakingas komitetas:

LIBE


 
	Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas
*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***
2019 m. vasario 26 d. 14.30–18.30 val.
*** Pakeista posėdžių salė. Józsefo Antallio pastato salė 4Q2 ***
2019 m. vasario 26 d. 14.30–15.20 val.
Bendros diskusijos su Vystymosi komitetu ir Žmogaus teisių pakomitečiu
18.	Bendra LIBE ir DEVE komitetų ir DROI pakomitečio ad hoc delegacija į tarpvyriausybinę konferenciją, rengiamą siekiant priimti Pasaulinį susitarimą dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos, Marakeše (Marokas) 2018 m. gruodžio 10–11 d.
LIBE/8/15577
	Bendros delegacijos ataskaitos projekto pristatymas
19.	Tolesni veiksmai priėmus pasaulinius susitarimus dėl migracijos ir pabėgėlių
LIBE/8/15578
	Keitimasis nuomonėmis dalyvaujant EIVT ir Migracijos ir vidaus reikalų GD atstovams.
2019 m. vasario 26 d. 15.30–18.30 val.
Bendros diskusijos su Biudžeto kontrolės komitetu
20.	Europos vyriausiojo prokuroro skyrimas
LIBE/8/15579
	Atrankos komisijos atrinktų kandidatų klausymas
21.	Kiti klausimai
22.	Kiti posėdžiai
	2019 m. kovo 7 d. 14.00–17.00 val.

