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Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

LIBE(2019)0225_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 25. februára 2019 od 16.00 do 18.30 h
Brusel, Miestnosť: Paul-Henri Spaak (3C050)
utorok 26. februára 2019 od 9.00 do 12.30 h
Brusel, Miestnosť: Paul-Henri Spaak (3C050)
utorok 26. februára 2019 od 14.30 do 18.30 h
Brusel, Miestnosť: József Antall (4Q2)

1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
UPOZORŇUJEME, ŽE VŠETKY ČASY UVEDENÉ V HARMONOGRAME SÚ IBA ORIENTAČNÉ A POČAS SCHÔDZE SA MÔŽU ZMENIŤ.
3.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	10. decembra 2018	PV – PE632.121v01-00
4. júna 2018	PV – PE626.681v01-00
26. – 27. februára 2018	PV – PE620.852v02-00
11. – 12. októbra 2017	PV – PE612.181v01-00
25. februára 2019 od 16.00 do 16.25 h
4.	Zriadenie programu Práva a hodnoty
LIBE/8/13473
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Spravodajkyňa:

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

LIBE*


Výbory požiadané o stanovisko:

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 –
Rozhodnutie: bez stanoviska


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 –
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)
25. februára 2019 od 16.25 do 16.45 h
5.	Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb
LIBE/8/12832
***I	2018/0104(COD)	COM(2018)0212 – C8-0153/2018

Spravodajca:

Gérard Deprez (ALDE)

Gestorský výbor:

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET –
Rozhodnutie: bez stanoviska


TRAN –
Rozhodnutie: bez stanoviska


CULT –
Rozhodnutie: bez stanoviska


JURI –
Rozhodnutie: bez stanoviska


PETI –
Rozhodnutie: bez stanoviska

Pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov:

FEMM –
Angelika Mlinar (ALDE)
AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00
 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)
25. februára 2019 od 16.45 do 17.30 h
6.	Vzdelávanie a odborná príprava v oblasti presadzovania práva v Európe
LIBE/8/15594
	výmena názorov s Detlefom Schröderom, výkonným riaditeľom agentúry CEPOL
25. februára 2019 od 17.30 do 18.30 h
7.	Spoločné normy a postupy členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (prepracované znenie)
LIBE/8/14604
***I	2018/0329(COD)	COM(2018)0634 – C8-0407/2018

Spravodajkyňa:

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

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET –
Rozhodnutie: bez stanoviska


DEVE –
Rozhodnutie: bez stanoviska


JURI

CM – PE632.978v01-00
 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
26. februára 2019 od 9.00 do 9.45 h
8.	Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)
LIBE/8/01545
	predstavenie výročnej správy za rok 2018: Giovanni Buttarelli, EDPS
26. februára 2019 od 9.45 do 11.15 h
9.	Vykonávanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov s osobitným dôrazom na úlohu a prostriedky orgánov pre ochranu osobných údajov (v nadväznosti na schôdzu výboru LIBE v máji 2018)
LIBE/8/15575
	výmena názorov s Andreou Jelinkovou, predsedníčkou Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB), Willemom Debeuckelaereom, predsedom belgického úradu na ochranu údajov a podpredsedom EDPB, a Emmanuelom Crabitom, GR JUST, Európska komisia
26. februára 2019 od 11.15 do 11.30 h
10.	Ad hoc delegácia Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci do Soulu (Južná Kórea), 29. októbra – 2. novembra 2018
LIBE/8/15576
	predstavenie návrhu správy z cesty delegácie
26. februára 2019 od 11.30 do 11.50 h
Spoločná rozprava
11.	Uzavretie Protokolu medzi Európskou úniou, Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande, alebo v Nórsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Spravodajca:

Ignazio Corrao (EFDD)

Gestorský výbor:

LIBE


 
	preskúmanie návrhu správy
12.	Uzavretie protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, ktorým sa rozširuje uplatňovanie uvedenej dohody o účely presadzovania práva
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Spravodajca:

Ignazio Corrao (EFDD)

Gestorský výbor:

LIBE


 
	preskúmanie návrhu správy
13.	Uzavretie Protokolu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Spravodajca:

Ignazio Corrao (EFDD)

Gestorský výbor:

LIBE


 
	preskúmanie návrhu správy
26. februára 2019 od 11.50 do 12.00 h
14.	Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Spravodajca:

Claude Moraes (S&D)

Gestorský výbor:

LIBE


 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)
26. februára 2019 od 12.00 do 12.15 h
*** Elektronické hlasovanie ***
15.	Pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie
LIBE/8/12849
***I	2018/0105(COD)	COM(2018)0213 – C8-0152/2018

Spravodajca:

Emil Radev (PPE)

Gestorský výbor:

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET –
Rozhodnutie: bez stanoviska


ECON –
Bernd Lucke (ECR)
AD – PE628.491v02-00
AM – PE629.754v01-00
 
	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
16.	Ustanovenie vízového kódexu Spoločenstva (vízový kódex)
LIBE/8/12554
***I	2018/0061(COD)	COM(2018)0252 – C8-0114/2018

Spravodajca:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Gestorský výbor:

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

TRAN –
István Ujhelyi (S&D)
AD – PE625.431v02-00
AM – PE627.689v01-00
 
	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
Prípadne
17.	Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Spravodajca:

Claude Moraes (S&D)

Gestorský výbor:

LIBE


 
	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
*** Koniec elektronického hlasovania ***
26. februára 2019 od 14.30 do 18.30 h
* * * Zmena rokovacej miestnosti: József Antall (4Q2) * * *
26. februára 2019 od 14.30 do 15.20 h
Spoločná rozprava s Výborom pre rozvoj a Podvýborom pre ľudské práva
18.	Spoločná ad hoc delegácia výborov LIBE, DEVE a DROI na medzivládnu konferenciu pre prijatie globálneho paktu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii, 10. a 11. decembra 2018, Marrákeš, Maroko
LIBE/8/15577
	predstavenie návrhu správy o spoločnej delegácii
19.	Opatrenia nadväzujúce na prijatie globálnych paktov o migrácii a utečencoch
LIBE/8/15578
	výmena názorov za prítomnosti zástupcov ESVČ a GR HOME
26. februára 2019 od 15.30 do 18.30 h
Spoločná rozprava s Výborom pre kontrolu rozpočtu
20.	Vymenovanie hlavného európskeho prokurátora
LIBE/8/15579
	vypočutie uchádzačov zaradených do užšieho zoznamu výberovou komisiou
21.	Rôzne otázky
22.	Nasledujúce schôdze
	7. marca 2019 od 14.00 do 17.00 h

