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Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE(2019)0321_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Четвъртък, 21 март 2019 г., 9.00–13.00 ч. и 14.45–16.30 ч.
Брюксел
Зала: Пол-Анри Спак (3C050)
21 март 2019 г., 9.00–9.10 ч.
1.	Съвместно заседание с комисията по правни въпроси (JURI) - член 55

Програма „Правосъдие“
CJ03/8/13979
***I 2018/0208(COD) COM(2018)0384 – C8-0235/2018
Водещи: JURI, LIBE
Съдокладчици: Йозеф Вайденхолцер (S&D, LIBE)
Хейди Хаутала (Verts/ALE, JURI)

• Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

(вж. отделен проект на дневен ред PE637.189)
2.	Приемане на дневния ред
3.	Съобщения на председателя
4.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	7 януари 2019 г.	PV – PE634.618v01-00
19-20 ноември 2018 г.	PV – PE632.065v01-00
5 ноември 2018 г.	PV – PE632.970v01-00
28 юни 2018 г.	PV – PE633.008v01-00
25-26 април 2018 г.	PV – PE632.095v01-00
12 април 2018 г.	PV – PE622.258v02-00
9 април 2018 г.	PV – PE628.493v01-00
19-20 февруари 2018 г.	PV – PE618.284v01-00
20 февруари 2018 г.	PV – PE619.382v01-00
24-25 януари 2018 г.	PV – PE619.206v01-00
21 март 2019 г., 9.10–9.30 ч.
Общо разискване
5.	Сключване на протокол между Европейския съюз, Република Исландия и Кралство Норвегия към Споразумението между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Докладчик:

Иняцио Корао (EFDD)
PR – PE634.716v01-00
Водеща:

LIBE


 
	Разглеждане на проекта на доклад
6.	Сключване на протокол към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, с който се разширява обхватът на Споразумението, за да се включи правоприлагането
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Докладчик:

Иняцио Корао (EFDD)
PR – PE634.718v01-00
Водеща:

LIBE


 
	Разглеждане на проекта на доклад
7.	Сключване на протокол между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Докладчик:

Иняцио Корао (EFDD)
PR – PE634.714v02-00
Водеща:

LIBE


 
	Разглеждане на проекта на доклад
21 март 2019 г., 9.30–10.00 ч.
*** Време за електронно гласуване ***
8.	Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн
LIBE/8/14582
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Докладчик:

Даниел Далтон (ECR)
PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00
Водеща:

LIBE*


Подпомагащи:

ITRE –
Решение: без становище


IMCO –
Юлия Реда (Verts/ALE)
AD – PE632.028v03-00
AM – PE634.500v01-00

CULT* –
Джули Уорд (S&D)
AD – PE632.087v02-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00
 
	Приемане на проекта на доклад
Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори и относно състава на преговарящия екип
9.	Създаване на програма „Права и ценности“
LIBE/8/13473
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Докладчик:

Бодил Валеро (Verts/ALE)
AM – PE629.631v01-00
Водеща:

LIBE*


Подпомагащи:

BUDG –
Жорди Соле (Verts/ALE)
AD – PE625.488v03-00
AM – PE628.543v01-00

EMPL –
Джийн Ламбърт (Verts/ALE)
AD – PE627.615v02-00
AM – PE627.707v01-00
AM – PE629.469v01-00

ENVI –
Решение: без становище


CULT* –
Силви Гийом (S&D)
AD – PE627.931v03-00
AM – PE629.484v01-00

JURI –
Силвия-Ивон Кауфман (S&D)
AD – PE627.900v02-00
AM – PE629.393v01-00

AFCO –
Жозеп-Мария Терикабрас (Verts/ALE)
AD – PE628.563v03-00
AM – PE629.622v01-00

FEMM* –
Сирпа Пиетикяйнен (PPE)
AD – PE627.907v02-00
AM – PE629.417v01-00

PETI –
Решение: без становище

 
	Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори
Евентуално
10.	Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Докладчик:

Клод Морайс (S&D)

Водеща:

LIBE


 
	Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори (подлежи на потвърждение)
*** Край на електронното гласуване ***
21 март 2019 г., 10.00–10.45 ч.
11.	Проучване „Дезинформация и пропаганда – въздействие върху функционирането на правовата държава в ЕС и неговите държави членки“
LIBE/8/15821
	Представяне на проучването, възложено от Тематичния отдел по граждански права и конституционни въпроси по искане на комисията LIBE, от Юдит Байер, Бизнес училище Будапеща, и N.N. (CEPS, очаква се потвърждение)
21 март 2019 г., 10.45–11.50 ч.
Общо разискване
12.	Командировка в Агенцията на ЕС за основните права – Форум за основните права, 25 – 26 септември 2018 г., Виена
LIBE/8/15221
	Представяне на проекта на доклад за командировката
13.	Размяна на мнения относно явлението антисемитизъм в Европа
LIBE/8/15822
	Представяне от Майкъл О’Флеърти, директор на Агенцията за основните права
14.	Актуализиране на становището от 2016 г. на Агенцията на Европейския съюз за основните права относно положението във връзка с основните права в „горещите точки“ в Гърция и Италия, февруари 2019 г. (Становище 3/2019 на FRA, по искане на Европейския парламент от 22 февруари 2019 г.)
LIBE/8/15823
	Представяне на становището от Майкъл О’Флеърти, директор на Агенцията за основните права
21 март 2019 г., 11.50–12.10 ч.
15.	Многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2021–2027 г.
LIBE/8/15824
	Представяне на актуалното състояние на свързани с комисията LIBE МФР досиета от Клод Морайс, председател на контактната група на комисията LIBE за МФР
21 март 2019 г., 12.10–13.00 ч.
16.	Консултативния форум на Frontex за основните права
LIBE/8/12989
	Представяне на годишния доклад за 2018 г. от Марта Байестеро, председател на Консултативния форум на Frontex за основните права и ръководител на звеното за връзка на ВКБООН с Frontex, и Щефан Кеслер, председател на Консултативния форум на Frontex за основните права и старши служител по въпросите на политиката, Йезуитска служба за бежанците, Германия
21 март 2019 г., 14.45–15.00 ч.
17.	Европейска гранична и брегова охрана
LIBE/8/14600
***I	2018/0330(COD)	COM(2018)0631 – C8-0406/2018

Докладчик:

Роберта Мецола (PPE)

Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFET –
Решение: без становище


BUDG –
Йенс Гайер (S&D)
AD – PE630.438v02-00
AM – PE630.649v01-00

PECH –
Решение: без становище

 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)
21 март 2019 г., 15.00–15.30 ч.
Евентуално
Общо разискване
18.	Сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Сърбия за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Сърбия
LIBE/8/15173
***	2018/0409(NLE)	COM(2018)0797

Докладчик:

Петер Нидермюлер (S&D)

Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFET –
Решение: без становище

 
	Разглеждане на проекта на доклад
19.	Сключване на Споразумението за статуса между Европейския съюз и Черна гора за действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Черна гора
LIBE/8/15616
***	2019/0043(NLE)	COM(2019)0090

Докладчик:

Петер Нидермюлер (S&D)

Водеща:

LIBE


Подпомагаща:

AFET


 
	Разглеждане на проекта на доклад
20.	Споразумение между Европейския съюз и Босна и Херцеговина за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Босна и Херцеговина
LIBE/8/15674
***	2019/0060(NLE)	COM(2019)0110

Докладчик:

Петер Нидермюлер (S&D)

Водеща:

LIBE


Подпомагаща:

AFET


 
	Разглеждане на проекта на доклад
21 март 2019 г., 15.30–16.30 ч.
21.	Мотивирано предложение по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Унгария: актуално състояние
LIBE/8/15825
	Представяне на напредъка по разглеждането на мотивираното предложение на ЕП по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Унгария, от първия заместник-председател Франс Тимерманс, Европейска комисия и председателство на Съвета
22.	Разни въпроси
23.	Следващи заседания
	1 април 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)
2 април 2019 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

