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Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

LIBE(2019)0225_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Pirmdien, 2019. gada 25. februārī, plkst. 16.00–18.30
Briselē, Telpa: Paul-Henri Spaak (3C050)
Otrdien, 2019. gada 26. februārī, plkst. 9.00–12.30
Briselē, Telpa: Paul-Henri Spaak (3C050)
Otrdien, 2019. gada 26. februārī, plkst. 14.30–18.30
Briselē, Telpa: József Antall (4Q2)

1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ, KA VISI NORĀDĪTIE LAIKI IR TIKAI APTUVENI UN VAR MAINĪTIES SANĀKSMES GAITĀ.
3.	Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
	2018. gada 10. decembrī	PV – PE632.121v01-00
2018. gada 4. jūnijā	PV – PE626.681v01-00
2018. gada 26.–27. februārī	PV – PE620.852v02-00
2017. gada 11.–12. oktobrī	PV – PE612.181v01-00
2019. gada 25. februārī plkst. 16.00–16.25
4.	Programmas “Tiesības un vērtības” izveide
LIBE/8/13473
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Referente:

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

LIBE*


Atzinumi:

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 –
Lēmums: atzinumu nesniegt


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 –
Lēmums: atzinumu nesniegt

 
	Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)
2019. gada 25. februārī plkst. 16.25–16.45
5.	Savienības pilsoņu personas apliecību un Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izmanto brīvas pārvietošanās tiesības, izsniegto uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošana
LIBE/8/12832
***I	2018/0104(COD)	COM(2018)0212 – C8-0153/2018

Referents:

Gérard Deprez (ALDE)

Atbildīgā komiteja:

LIBE


Atzinumi:

AFET –
Lēmums: atzinumu nesniegt


TRAN –
Lēmums: atzinumu nesniegt


CULT –
Lēmums: atzinumu nesniegt


JURI –
Lēmums: atzinumu nesniegt


PETI –
Lēmums: atzinumu nesniegt

Nostājas grozījumu veidā:

FEMM –
Angelika Mlinar (ALDE)
AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00
 
	Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)
2019. gada 25. februārī plkst. 16.45–17.30
6.	Izglītība un apmācība tiesībaizsardzības jomā Eiropā
LIBE/8/15594
	Viedokļu apmaiņa ar CEPOL izpilddirektoru Detlef Schröder
2019. gada 25. februārī plkst. 17.30–18.30
7.	Kopēji standarti un procedūras dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu (pārstrādāta redakcija)
LIBE/8/14604
***I	2018/0329(COD)	COM(2018)0634 – C8-0407/2018

Referente:

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

LIBE


Atzinumi:

AFET –
Lēmums: atzinumu nesniegt


DEVE –
Lēmums: atzinumu nesniegt


JURI

CM – PE632.978v01-00
 
	Grozījumu izskatīšana
2019. gada 26. februārī plkst. 9.00–9.45
8.	Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)
LIBE/8/01545
	EDAU Giovanni Buttarelli uzstāšanās par 2018. gada ziņojumu
2019. gada 26. februārī plkst. 9.45–11.15
9.	Vispārīgās datu aizsardzības regulas īstenošana un jo īpaši datu aizsardzības iestāžu funkcijas un līdzekļi (turpmākie pasākumi pēc LIBE komitejas 2018. gada maija sanāksmes)
LIBE/8/15575
	Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Datu aizsardzības padomes (EDAU) priekšsēdētāju Andrea Jelinek un Beļģijas datu aizsardzības iestādes priekšsēdētāju, un EDAU priekšsēdētāja vietnieku Willem Debeuckelaere, kā arī Eiropas Komisijas DG JUST pārstāvi Emmanuel Crabit
2019. gada 26. februārī plkst. 11.15–11.30
10.	Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ad hoc delegācijas vizīte Seulā (Dienvidkoreja) no 2018. gada 29. oktobra līdz 2. novembrim
LIBE/8/15576
	Delegācijas ziņojuma projekta izklāsts
2019. gada 26. februārī plkst. 11.30–11.50
Kopīga apspriešana
11.	Priekšlikums par to, lai noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Islandes Republiku, un Norvēģijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem tās valsts noteikšanai, kas ir atbildīga par to patvēruma lūgumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Islandē, vai Norvēģijā, par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Referents:

Ignazio Corrao (EFDD)

Atbildīgā komiteja:

LIBE


 
	Ziņojuma projekta izskatīšana
12.	Priekšlikums par to, lai noslēgtu Protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti Dānijā vai kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un par Eurodac sistēmu pirkstu nospiedumu salīdzināšanai, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju, ar ko minēto nolīgumu attiecina uz tiesībaizsardzību
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Referents:

Ignazio Corrao (EFDD)

Atbildīgā komiteja:

LIBE


 
	Ziņojuma projekta izskatīšana
13.	Priekšlikums par to, lai noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, ar ko nosaka valsti, kura ir atbildīga par dalībvalstī vai Šveicē iesniegta lūguma pēc patvēruma izskatīšanu, par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Referents:

Ignazio Corrao (EFDD)

Atbildīgā komiteja:

LIBE


 
	Ziņojuma projekta izskatīšana
2019. gada 26. februārī plkst. 11.50–12.00
14.	Priekšlikums attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības par to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Referents:

Claude Moraes (S&D)

Atbildīgā komiteja:

LIBE


 
	Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)
2019. gada 26. februārī plkst. 12.00–12.15
*** Elektroniskā balsošana ***
15.	Noteikumi, lai atvieglotu finanšu un citas informācijas izmantošanu noteiktu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai kriminālvajāšanai
LIBE/8/12849
***I	2018/0105(COD)	COM(2018)0213 – C8-0152/2018

Referents:

Emil Radev (PPE)

Atbildīgā komiteja:

LIBE


Atzinumi:

AFET –
Lēmums: atzinumu nesniegt


ECON –
Bernd Lucke (ECR)
AD – PE628.491v02-00
AM – PE629.754v01-00
 
	Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos
16.	Kopienas Vīzu kodeksa (Vīzu kodeksa) izveide
LIBE/8/12554
***I	2018/0061(COD)	COM(2018)0252 – C8-0114/2018

Referents:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Atbildīgā komiteja:

LIBE


Atzinumi:

TRAN –
István Ujhelyi (S&D)
AD – PE625.431v02-00
AM – PE627.689v01-00
 
	Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos
Iespējams
17.	Priekšlikums attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības par to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Referents:

Claude Moraes (S&D)

Atbildīgā komiteja:

LIBE


 
	Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos
*** Elektroniskās balsošanas beigas ***
2019. gada 26. februārī plkst. 14.30–18.30
* * * Sanāksmes telpas maiņa: József Antall (4Q2) * * *
2019. gada 26. februārī plkst. 14.30–15.20
Kopīgas debates ar Attīstības komiteju un Cilvēktiesību apakškomiteju
18.	LIBE un DEVE komiteju un DROI apakškomitejas apvienotā ad hoc delegācija uz starpvaldību konferenci globālā pakta par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju pieņemšanai 2018. gada 10. un 11. decembrī Marrākešā (Maroka)
LIBE/8/15577
	Apvienotā delegācijas ziņojuma projekta izklāsts
19.	Turpmākie pasākumi pēc globālo paktu par migrāciju un bēgļiem pieņemšanas
LIBE/8/15578
	Viedokļu apmaiņa, klātesot EĀDD un DG HOME pārstāvjiem
2019. gada 26. februārī plkst. 15.30–18.30
Kopīgas debates ar Budžeta kontroles komiteju
20.	Eiropas galvenā prokurora iecelšana amatā
LIBE/8/15579
	Atlases komitejas izraudzīto kandidātu uzklausīšana
21.	Dažādi jautājumi
22.	Nākamās sanāksmes
	2019. gada 7. martā plkst. 14.00–17.00

