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Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

LIBE(2019)0225_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 25 februari 2019 kl. 16.00–18.30
Bryssel, Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)
Tisdagen den 26 februari 2019 kl. 9.00–12.30
Bryssel, Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)
Tisdagen den 26 februari 2019 kl. 14.30–18.30
Bryssel, Lokal: József Antall (4Q2)

1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
OBSERVERA ATT SAMTLIGA TIDSANGIVELSER ÄR PRELIMINÄRA OCH KAN ÄNDRAS UNDER SAMMANTRÄDET
3.	Justering av sammanträdesprotokoll
	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 kl. 16.00–16.25
4.	Inrättande av programmet för rättigheter och värden
LIBE/8/13473
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Föredragande:

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

LIBE*


Rådg. utsk.:

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 –
Beslut: inget yttrande


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 –
Beslut: inget yttrande

 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3)
25 februari 2019 kl. 16.25–16.45
5.	Säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet
LIBE/8/12832
***I	2018/0104(COD)	COM(2018)0212 – C8-0153/2018

Föredragande:

Gérard Deprez (ALDE)

Ansv. utsk.:

LIBE


Rådg. utsk.:

AFET –
Beslut: inget yttrande


TRAN –
Beslut: inget yttrande


CULT –
Beslut: inget yttrande


JURI –
Beslut: inget yttrande


PETI –
Beslut: inget yttrande

Ståndpunkter i form av ändringsförslag:

FEMM –
Angelika Mlinar (ALDE)
AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00
 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3)
25 februari 2019 kl. 16.45–17.30
6.	Utbildning och fortbildning för brottsbekämpande myndigheter i Europa
LIBE/8/15594
	Diskussion med Detlef Schröder, Cepols verkställande direktör
25 februari 2019 kl. 17.30–18.30
7.	Gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (omarbetning)
LIBE/8/14604
***I	2018/0329(COD)	COM(2018)0634 – C8-0407/2018

Föredragande:

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

LIBE


Rådg. utsk.:

AFET –
Beslut: inget yttrande


DEVE –
Beslut: inget yttrande


JURI

CM – PE632.978v01-00
 
	Behandling av ändringsförslag
26 februari 2019 kl. 9.00–9.45
8.	Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)
LIBE/8/01545
	Redogörelse för årsrapporten 2018 av Giovanni Buttarelli, EDPS
26 februari 2019 kl. 9.45–11.15
9.	Genomförandet av den allmänna dataskyddsförordningen med särskilt fokus på dataskyddsmyndigheternas roll och resurser (uppföljning av LIBE-utskottets sammanträde i maj 2018)
LIBE/8/15575
	Diskussion med Andrea Jelinek, Europeiska dataskyddsstyrelsens ordförande, Willem Debeuckelaere, ordförande för den belgiska dataskyddsmyndigheten och Europeiska dataskyddsstyrelsens vice ordförande, och Emmanuel Crabit, GD JUST, kommissionen
26 februari 2019 kl. 11.15–11.30
10.	Ad hoc-delegation till Seoul, Sydkorea den 29 oktober–2 november 2018 från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
LIBE/8/15576
	Presentation av ett utkast till rapport från delegationen
26 februari 2019 kl. 11.30–11.50
Gemensam debatt
11.	Ingående av ett protokoll mellan Europeiska unionen, Island och Konungariket Norge till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Island eller Norge vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Föredragande:

Ignazio Corrao (EFDD)

Ansv. utsk.:

LIBE


 
	Behandling av förslag till betänkande
12.	Ingående av ett protokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredjeland har gett in i Danmark eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, och om Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen, i syfte att utvidga detta avtal till att omfatta brottsbekämpning
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Föredragande:

Ignazio Corrao (EFDD)

Ansv. utsk.:

LIBE


 
	Behandling av förslag till betänkande
13.	Ingående av ett protokoll mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Föredragande:

Ignazio Corrao (EFDD)

Ansv. utsk.:

LIBE


 
	Behandling av förslag till betänkande
26 februari 2019 kl. 11.50–12.00
14.	Förteckning över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur unionen
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Föredragande:

Claude Moraes (S&D)

Ansv. utsk.:

LIBE


 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3)
26 februari 2019 kl. 12.00–12.15
*** Elektronisk omröstning ***
15.	Bestämmelser för att underlätta användningen av finansiell och annan information för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra vissa brott
LIBE/8/12849
***I	2018/0105(COD)	COM(2018)0213 – C8-0152/2018

Föredragande:

Emil Radev (PPE)

Ansv. utsk.:

LIBE


Rådg. utsk.:

AFET –
Beslut: inget yttrande


ECON –
Bernd Lucke (ECR)
AD – PE628.491v02-00
AM – PE629.754v01-00
 
	Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar
16.	Införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex)
LIBE/8/12554
***I	2018/0061(COD)	COM(2018)0252 – C8-0114/2018

Föredragande:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Ansv. utsk.:

LIBE


Rådg. utsk.:

TRAN –
István Ujhelyi (S&D)
AD – PE625.431v02-00
AM – PE627.689v01-00
 
	Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar
Eventuellt
17.	Förteckning över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur unionen
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Föredragande:

Claude Moraes (S&D)

Ansv. utsk.:

LIBE


 
	Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
26 februari 2019 kl. 14.30–18.30
*** Byte av lokal: József Antall (4Q2) ***
26 februari 2019 kl. 14.30–15.20
Gemensam debatt med utskottet för utveckling och underutskottet för mänskliga rättigheter
18.	Gemensam ad hoc-delegation från LIBE, DEVE och DROI till regeringskonferensen för antagandet av den globala pakten för säker, ordnad och reguljär migration den 10 och 11 december 2018 i Marrakech, Marocko
LIBE/8/15577
	Presentation av utkastet till rapport från den gemensamma delegationen
19.	Uppföljning av antagandet av globala pakterna om migration och flyktingar
LIBE/8/15578
	Diskussion i närvaro av företrädare för utrikestjänsten och GD HOME
26 februari 2019 kl. 15.30–18.30
Gemensam debatt med budgetkontrollutskottet
20.	Utnämning av den europeiska chefsåklagaren
LIBE/8/15579
	Utfrågning av de kandidater som valts ut av urvalskommittén 
21.	Övriga frågor
22.	Kommande sammanträden
	7 mars 2019 kl. 14.00–17.00

