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Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

LIBE(2019)0225_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 25 februarie 2019, 16.00 - 18.30
Bruxelles, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
Marți, 26 februarie 2019, 9.00 - 12.30
Bruxelles, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
Marți, 26 februarie 2019, 14.30 - 18.30
Bruxelles, Sala: József Antall (4Q2)

1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ TOATE INTERVALELE ORARE SUNT DOAR ORIENTATIVE ȘI POT SUFERI MODIFICĂRI PE PARCURSUL REUNIUNII.
3.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	10 decembrie 2018	PV – PE632.121v01-00

4 iunie 2018	PV – PE626.681v01-00
26-27 februarie 2018	PV – PE620.852v02-00
11-12 octombrie 2017	PV – PE612.181v01-00
25 februarie 2019, 16.00 - 16.25
4.	Instituirea programului „Drepturi și valori”
LIBE/8/13473
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Raportoare:

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

LIBE*


Avize:

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 –
Decizie: fără aviz


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 –
Decizie: fără aviz

 
	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 69f alineatul (3)]

25 februarie 2019, 16.25 - 16.45
5.	Îmbunătățirea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere emise cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor lor care își exercită dreptul la liberă circulație
LIBE/8/12832
***I	2018/0104(COD)	COM(2018)0212 – C8-0153/2018

Raportor:

Gérard Deprez (ALDE)

Comisie competentă:

LIBE


Avize:

AFET –
Decizie: fără aviz


TRAN –
Decizie: fără aviz


CULT –
Decizie: fără aviz


JURI –
Decizie: fără aviz


PETI –
Decizie: fără aviz

Poziții sub formă de amendamente:

FEMM –
Angelika Mlinar (ALDE)
AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00
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25 februarie 2019, 16.45 - 17.30
6.	Educație și formare în domeniul aplicării legii în Europa
LIBE/8/15594
	Schimb de opinii cu dl Detlef Schröder, directorul executiv al CEPOL

25 februarie 2019, 17.30 - 18.30
7.	Standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (reformare)
LIBE/8/14604
***I	2018/0329(COD)	COM(2018)0634 – C8-0407/2018

Raportoare:

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

LIBE


Avize:

AFET –
Decizie: fără aviz


DEVE –
Decizie: fără aviz


JURI

CM – PE632.978v01-00
 
	Examinarea amendamentelor

26 februarie 2019, 9.00 - 9.45
8.	Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (EDPS)
LIBE/8/01545
	Prezentarea raportului anual pe 2018 realizată de Giovanni Buttarelli, EDPS

26 februarie 2019, 9.45 - 11.15
9.	Punerea în aplicare a RGPD, în special rolul și mijloacele de care dispun autoritățile însărcinate cu protecția datelor (acțiuni care au urmat reuniunii Comisiei LIBE din mai 2018)
LIBE/8/15575
	Schimb de opinii cu Andrea Jelinek, președinta Comitetului european pentru protecția datelor (CEPD), Willem Debeuckelaere, președintele Autorității belgiene pentru protecția datelor și vicepreședintele CEPD și Emmanuel Crabit, DG JUST, Comisia Europeană

26 februarie 2019, 11.15 - 11.30
10.	Delegația ad-hoc la Seul, Coreea de Sud, 29 octombrie- 2 noiembrie 2018, a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
LIBE/8/15576
	Prezentarea proiectului de raport al delegației

26 februarie 2019, 11.30 - 11.50
Discuție în comun
11.	Încheierea Protocolului dintre Uniunea Europeană, Republica Islanda și Regatul Norvegiei la Acordul dintre Comunitatea Europeană, Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-un stat membru, în Islanda sau în Norvegia în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Raportor:

Ignazio Corrao (EFDD)

Comisie competentă:

LIBE


 
	Examinarea proiectului de raport

12.	Încheierea Protocolului la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate în Danemarca sau în orice al stat membru al Uniunii Europene și sistemul „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin, prin care se extinde domeniul de aplicare al acordului menționat la asigurarea respectării legii
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Raportor:

Ignazio Corrao (EFDD)

Comisie competentă:

LIBE


 
	Examinarea proiectului de raport

13.	Încheierea Protocolului dintre Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană referitor la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru sau în Elveția în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Raportor:

Ignazio Corrao (EFDD)

Comisie competentă:

LIBE


 
	Examinarea proiectului de raport

26 februarie 2019, 11.50 - 12.00
14.	Stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Raportor:

Claude Moraes (S&D)

Comisie competentă:

LIBE
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26 februarie 2019, 12.00 - 12.15
*** Votare electronică ***
15.	Norme de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni
LIBE/8/12849
***I	2018/0105(COD)	COM(2018)0213 – C8-0152/2018

Raportor:

Emil Radev (PPE)

Comisie competentă:

LIBE


Avize:

AFET –
Decizie: fără aviz


ECON –
Bernd Lucke (ECR)
AD – PE628.491v02-00
AM – PE629.754v01-00
 
	Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

16.	Instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize)
LIBE/8/12554
***I	2018/0061(COD)	COM(2018)0252 – C8-0114/2018

Raportor:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Comisie competentă:

LIBE


Avize:

TRAN –
István Ujhelyi (S&D)
AD – PE625.431v02-00
AM – PE627.689v01-00
 
	Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

Eventual
17.	Stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Raportor:

Claude Moraes (S&D)

Comisie competentă:

LIBE


 
	Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

*** Sfârșitul votării electronice ***
26 februarie 2019, 14.30 - 18.30
* * * Schimbarea sălii de reuniune: József Antall (4Q2) * * *
26 februarie 2019, 14.30 - 15.20
Dezbatere comună cu Comisia pentru dezvoltare și Subcomisia pentru drepturile omului
18.	Delegația comună ad-hoc LIBE, DEVE și DROI la CIG pentru adoptarea Pactului mondial pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine, care a avut loc la 10-11 decembrie 2018, la Marrakesh, Maroc
LIBE/8/15577
	Prezentarea proiectului de raport al delegației comune

19.	Acțiuni subsecvente adoptării pactelor mondiale privind migrația și refugiații
LIBE/8/15578
	Schimb de opinii în prezența reprezentanților SEAE și ai DG HOME

26 februarie 2019, 15.30 - 18.30
Dezbatere comună cu Comisia pentru control bugetar
20.	Numirea procurorului-șef european
LIBE/8/15579
	Audierea candidaților selecționați de către comitetul de selecție

21.	Chestiuni diverse
22.	Reuniuni următoare
	7 martie 2019, 14.00 - 17.00


