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Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

LIBE(2019)0225_1
OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Seja
v ponedeljek, 25. februarja 2019, od 16.00 do 18.30
Bruselj, Sejna soba: Paul-Henri Spaak (3C050)
v torek, 26. februarja 2019, od 9.00 do 12.30
Bruselj, Sejna soba: Paul-Henri Spaak (3C050)
v torek, 26. februarja 2019, od 14.30 do 18.30
Bruselj, Sejna soba: József Antall (4Q2)

1.	Sprejetje dnevnega reda
2.	Sporočila predsednika
ČASOVNA RAZPOREDITEV JE OKVIRNA IN SE LAHKO MED SEJO SPREMENI.
3.	Sprejetje zapisnikov s sej:
	10. december 2018	PV – PE632.121v01-00

4. junij 2018	PV – PE626.681v01-00
26. in 27. februar 2018	PV – PE620.852v02-00
11. in 12. oktober 2017	PV – PE612.181v01-00
25. februar 2019 od 16.00 do 16.25
4.	Vzpostavitev programa za pravice in vrednote
LIBE/8/13473
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Poročevalka:

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

LIBE*


Mnenje:

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 –
Sklep: brez mnenja


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 –
Sklep: brez mnenja

	Poročanje odboru o pogajanjih (člen 69f(3))

25. februar 2019 od 16.25 do 16.45
5.	Okrepitev varnosti osebnih dokumentov državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo pravico do prostega gibanja
LIBE/8/12832
***I	2018/0104(COD)	COM(2018)0212 – C8-0153/2018

Poročevalec:

Gérard Deprez (ALDE)

Pristojni odbor:

LIBE


Mnenje:

AFET –
Sklep: brez mnenja


TRAN –
Sklep: brez mnenja


CULT –
Sklep: brez mnenja


JURI –
Sklep: brez mnenja


PETI –
Sklep: brez mnenja

Stališča v obliki predlogov sprememb:

FEMM –
Angelika Mlinar (ALDE)
AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00
	Poročanje odboru o pogajanjih (člen 69f(3))

25. februar 2019 od 16.45 do 17.30
6.	Izobraževanje in usposabljanje za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj v Evropi
LIBE/8/15594
	Izmenjava mnenj z izvršnim direktorjem Cepola Detlefom Schröderjem

25. februar 2019 od 17.30 do 18.30
7.	Skupni standardi in postopki v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (prenovitev)
LIBE/8/14604
***I	2018/0329(COD)	COM(2018)0634 – C8-0407/2018

Poročevalka:

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

LIBE


Mnenje:

AFET –
Sklep: brez mnenja


DEVE –
Sklep: brez mnenja


JURI

CM – PE632.978v01-00
	Obravnava predlogov sprememb

26. februar 2019 od 9.00 do 9.45
8.	Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP)
LIBE/8/01545
	Predstavitev letnega poročila za leto 2018, ki jo je pripravil Giovanni Buttarelli (ENVP)

26. februar 2019 od 9.45 do 11.15
9.	Izvajanje splošne uredbe o varstvu podatkov s posebnim poudarkom na vlogi in sredstvih organov za varstvo podatkov (nadaljevanje razprave s seje odbora LIBE iz maja 2018)
LIBE/8/15575
	Izmenjava mnenj s predsednikom Evropskega odbora za varstvo podatkov Andreo Jelinkom in predsednikom belgijskega urada za varstvo podatkov in namestnikom predsednika Evropskega odbora za varstvo podatkov Willemom Debeuckelaerjem in Emmanuelom Crabitom iz GD za pravosodje in potrošnike pri Evropski komisiji

26. februar 2019 od 11.15 do 11.30
10.	Ad hoc delegacija Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve v Seulu (Južna Koreja) od 29. oktobra do 2. novembra 2018
LIBE/8/15576
	Predstavitev osnutka poročila delegacije

26. februar 2019 od 11.30 do 11.50
Skupna razprava
11.	Sklenitev Protokola med Evropsko unijo, Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Poročevalec:

Ignazio Corrao (EFDD)

Pristojni odbor:

LIBE


	Obravnava osnutka poročila

12.	Sklenitev Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, vložene na Danskem ali v kateri koli drugi državi članici Evropske unije, in o „Eurodacu“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije, ki razširja uporabo navedenega sporazuma na kazenski pregon
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Poročevalec:

Ignazio Corrao (EFDD)

Pristojni odbor:

LIBE


	Obravnava osnutka poročila

13.	Sklenitev Protokola med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Poročevalec:

Ignazio Corrao (EFDD)

Pristojni odbor:

LIBE


	Obravnava osnutka poročila

26. februar 2019 od 11.50 do 12.00
14.	Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Poročevalec:

Claude Moraes (S&D)

Pristojni odbor:

LIBE


	Poročanje odboru o pogajanjih (člen 69f(3))

26. februar 2019 od 12.00 do 12.15
*** Elektronsko glasovanje ***
15.	Pravila za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ
LIBE/8/12849
***I	2018/0105(COD)	COM(2018)0213 – C8-0152/2018

Poročevalec:

Emil Radev (PPE)

Pristojni odbor:

LIBE


Mnenje:

AFET –
Sklep: brez mnenja


ECON –
Bernd Lucke (ECR)
AD – PE628.491v02-00
AM – PE629.754v01-00
	Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

16.	Oblikovanje vizumskega zakonika Skupnosti (vizumski zakonik)
LIBE/8/12554
***I	2018/0061(COD)	COM(2018)0252 – C8-0114/2018

Poročevalec:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Pristojni odbor:

LIBE


Mnenje:

TRAN –
István Ujhelyi (S&D)
AD – PE625.431v02-00
AM – PE627.689v01-00
	Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

Predvidoma
17.	Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Poročevalec:

Claude Moraes (S&D)

Pristojni odbor:

LIBE


	Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

*** Konec elektronskega glasovanja ***
26. februar 2019 od 14.30 do 18.30
* * * Sprememba sejne sobe: József Antall (4Q2) * * *
26. februar 2019 od 14.30 do 15.20
Skupna razprava z Odborom za razvoj in Pododborom za človekove pravice
18.	Skupna ad hoc delegacija odborov LIBE, DEVE in DROI na medvladno konferenco za sprejetje globalnega dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, 10. in 11. decembra 2018 v Marakešu, Maroku
LIBE/8/15577
	Predstavitev osnutka poročila skupne delegacije

19.	Ukrepi po sprejetju globalnih dogovorov o migracijah in beguncih
LIBE/8/15578
	Izmenjava mnenj v navzočnosti predstavnikov Evropske službe za zunanje delovanje in GD za notranje zadeve

26. februar 2019 od 15.30 do 18.30
Skupna razprava z Odborom za proračunski nadzor
20.	Imenovanje evropskega glavnega tožilca
LIBE/8/15579
	Predstavitev kandidatov, ki jih je izbirna komisija uvrstila v ožji izbor

21.	Razno
22.	Naslednja seja
	7. marec 2019, od 14.00 do 17.00


