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Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

LIBE(2019)0225_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 25 februari 2019, 16.00 - 18.30 uur
Brussel, Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)
Dinsdag 26 februari 2019, 9.00 - 12.30 uur
Brussel, Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)
Dinsdag 26 februari 2019, 14.30 - 18.30 uur
Brussel, Zaal: József Antall (4Q2)

1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
ER ZIJ OP GEWEZEN DAT ALLE TIJDSBLOKKEN INDICATIEF ZIJN EN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING KUNNEN VERANDEREN.
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	10 december 2018	PV – PE632.121v01-00
4 juni 2018	PV – PE626.681v01-00
26-27 februari 2018	PV – PE620.852v02-00
11-12 oktober 2017	PV – PE612.181v01-00
25 februari 2019, 16.00 - 16.25 uur
4.	Vaststelling van het programma Rechten en waarden
LIBE/8/13473
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Rapporteur:

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

LIBE*


Adviezen:

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 –
Besluit: geen advies


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 –
Besluit: geen advies

 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)
25 februari 2019, 16.25 - 16.45 uur
5.	Versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen
LIBE/8/12832
***I	2018/0104(COD)	COM(2018)0212 – C8-0153/2018

Rapporteur:

Gérard Deprez (ALDE)

Bevoegd:

LIBE


Adviezen:

AFET –
Besluit: geen advies


TRAN –
Besluit: geen advies


CULT –
Besluit: geen advies


JURI –
Besluit: geen advies


PETI –
Besluit: geen advies

Standpunt in de vorm van amendementen:

FEMM –
Angelika Mlinar (ALDE)
AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00
 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)
25 februari 2019, 16.45 - 17.30 uur
6.	Onderwijs en opleiding op het gebied van rechtshandhaving in Europa
LIBE/8/15594
	Gedachtewisseling met Detlef Schröder, uitvoerend directeur van Cepol
25 februari 2019, 17.30 - 18.30 uur
7.	Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking)
LIBE/8/14604
***I	2018/0329(COD)	COM(2018)0634 – C8-0407/2018

Rapporteur:

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

LIBE


Adviezen:

AFET –
Besluit: geen advies


DEVE –
Besluit: geen advies


JURI

CM – PE632.978v01-00
 
	Behandeling amendementen
26 februari 2019, 9.00 - 9.45 uur
8.	Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)
LIBE/8/01545
	Presentatie van het jaarverslag 2018 door Giovanni Buttarelli, EDPS
26 februari 2019, 9.45 - 11.15 uur
9.	De tenuitvoerlegging van de AVG met bijzondere aandacht voor de rol en de middelen van de gegevensbeschermingsautoriteiten (follow-up van de vergadering van LIBE van mei 2018)
LIBE/8/15575
	Gedachtewisseling met Andrea Jelinek, voorzitter van het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB), Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit en vicevoorzitter van de EDPB, en Emmanuel Crabit, DG JUST, Europese Commissie
26 februari 2019, 11.15 - 11.30 uur
10.	Ad-hocdelegatie van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken naar Seoul, Zuid-Korea, van 29 oktober t/m 2 november 2018
LIBE/8/15576
	Presentatie van een ontwerpverslag over het werkbezoek
26 februari 2019, 11.30 - 11.50 uur
Gezamenlijke behandeling
11.	Sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Rapporteur:

Ignazio Corrao (EFDD)

Bevoegd:

LIBE


 
	Behandeling ontwerpverslag
12.	Sluiting van een protocol bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat wordt ingediend in Denemarken of een andere lidstaat van de Europese Unie en „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin, waarbij die overeenkomst wordt uitgebreid tot rechtshandhaving
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Rapporteur:

Ignazio Corrao (EFDD)

Bevoegd:

LIBE


 
	Behandeling ontwerpverslag
13.	Sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Rapporteur:

Ignazio Corrao (EFDD)

Bevoegd:

LIBE


 
	Behandeling ontwerpverslag
26 februari 2019, 11.50 - 12.00 uur
14.	Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Rapporteur:

Claude Moraes (S&D)

Bevoegd:

LIBE


 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)
26 februari 2019, 12.00 - 12.15 uur
*** Elektronische stemming ***
15.	Regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten
LIBE/8/12849
***I	2018/0105(COD)	COM(2018)0213 – C8-0152/2018

Rapporteur:

Emil Radev (PPE)

Bevoegd:

LIBE


Adviezen:

AFET –
Besluit: geen advies


ECON –
Bernd Lucke (ECR)
AD – PE628.491v02-00
AM – PE629.754v01-00
 
	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
16.	Vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode)
LIBE/8/12554
***I	2018/0061(COD)	COM(2018)0252 – C8-0114/2018

Rapporteur:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Bevoegd:

LIBE


Adviezen:

TRAN –
István Ujhelyi (S&D)
AD – PE625.431v02-00
AM – PE627.689v01-00
 
	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
Eventueel
17.	Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Rapporteur:

Claude Moraes (S&D)

Bevoegd:

LIBE


 
	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
*** Einde elektronische stemming ***
26 februari 2019, 14.30 - 18.30 uur
* * * Wijziging vergaderzaal: József Antall (4Q2) * * *
26 februari 2019, 14.30 - 15.20 uur
Gezamenlijke behandeling met de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Subcommissie mensenrechten
18.	Gezamenlijke ad-hocdelegatie van LIBE, DEVE en DROI naar de IGC voor de goedkeuring van het mondiaal pact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie in Marrakesh, Marokko, op 10 en 11 december 2018
LIBE/8/15577
	Presentatie van het gezamenlijk ontwerpverslag over het werkbezoek
19.	Follow-up naar aanleiding van de goedkeuring van de mondiale pacten inzake migratie en vluchtelingen
LIBE/8/15578
	Gedachtewisseling in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de EDEO en DG HOME
26 februari 2019, 15.30 - 18.30 uur
Gezamenlijke behandeling met de Commissie begrotingscontrole
20.	Benoeming van de Europese hoofdaanklager
LIBE/8/15579
	Hoorzitting met de kandidaten die op de shortlist van het selectiepanel staan
21.	Rondvraag
22.	Volgende vergaderingen
	7 maart 2019, 14.00 - 17.00 uur

