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Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

LIBE(2019)0321_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Čtvrtek 21. března 2019, 9:00–13:00 a 14:45–16:30
Brusel
Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)
21. března 2019, 9:00–9:10
1.	Společná schůze s Výborem pro právní záležitosti (JURI) – článek 55

Program Spravedlnost
CJ03/8/13979
***I 2018/0208(COD) COM(2018)0384 – C8-0235/2018
Příslušné výbory: JURI, LIBE
Spoluzpravodajové: Josef Weidenholzer (S&D, LIBE)
Heidi Hautala (Verts/ALE, JURI)

• hlasování o prozatímní dohodě dosažené během interinstitucionálních jednání

(viz samostatný návrh pořadu jednání PE637.189)
2.	Přijetí pořadu jednání
3.	Sdělení předsedy
4.	Schválení zápisů ze schůzí:
	7. ledna 2019	PV – PE634.618v01-00
19.–20. listopadu 2018	PV – PE632.065v01-00
5. listopadu 2018	PV – PE632.970v01-00
28. června 2018	PV – PE633.008v01-00
25.–26. dubna 2018	PV – PE632.095v01-00
12. dubna 2018	PV – PE622.258v02-00
9. dubna 2018	PV – PE628.493v01-00
19.–20. února 2018	PV – PE618.284v01-00
20. února 2018	PV – PE619.382v01-00
24.–25. ledna 2018	PV – PE619.206v01-00
21. března 2019, 9:10–9:30
Společná rozprava
5.	Uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Islandskou republikou a Norským královstvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Zpravodaj:

Ignazio Corrao (EFDD)
PR – PE634.716v01-00
Příslušný výbor:

LIBE


 
	projednání návrhu zprávy
6.	Uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, jímž se uvedená dohoda rozšiřuje na vymáhání práva
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Zpravodaj:

Ignazio Corrao (EFDD)
PR – PE634.718v01-00
Příslušný výbor:

LIBE


 
	projednání návrhu zprávy
7.	Uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Zpravodaj:

Ignazio Corrao (EFDD)
PR – PE634.714v02-00
Příslušný výbor:

LIBE


 
	projednání návrhu zprávy
21. března 2019, 9:30–10:00
*** Elektronické hlasování ***
8.	Prevence šíření teroristického obsahu online
LIBE/8/14582
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Zpravodaj:

Daniel Dalton (ECR)
PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00
Příslušný výbor:

LIBE*


Stanoviska:

ITRE –
rozhodnutí: bez stanoviska


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

CULT* –
Julie Ward (S&D)
AD – PE632.087v02-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00
 
	přijetí návrhu zprávy
hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání a o složení jednacího týmu
9.	Zavedení programu Práva a hodnoty
LIBE/8/13473
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Zpravodajka:

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

LIBE*


Stanoviska:

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 –
rozhodnutí: 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 –
rozhodnutí: bez stanoviska

 
	hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání
Případně
10.	Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Zpravodaj:

Claude Moraes (S&D)

Příslušný výbor:

LIBE


 
	hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání (bude potvrzeno)
*** Konec elektronického hlasování ***
21. března 2019, 10:00–10:45
11.	Studie „Dezinformace a propaganda - dopad na fungování právního státu v EU a v jejích členkých státech“
LIBE/8/15821
	prezentace studie, která byla zadána k vypracování tematickou sekcí pro občanská práva a ústavní záležitosti na žádost výboru LIBE - Judit Bayerová, Budapest Business School, a N.N. (CEPS, bude potvrzeno) 
21. března 2019, 10:45–11:50
Společná rozprava
12.	Pracovní cesta do Agentury Evropské unie pro základní práva – Fórum pro základní práva, 25.–26. září 2018, Vídeň
LIBE/8/15221
	předložení návrhu zprávy z pracovní cesty
13.	Výměna názorů o jevu antisemitismu v Evropě
LIBE/8/15822
	prezentace Michaela O'Flahertyho, ředitele Agentury pro základní práva
14.	Aktualizované stanovisko Agentury Evropské unie pro základní práva z roku 2016 ke stavu základních práv v hotspotech zřízených v Řecku a Itálii, únor 2019 (stanovisko agentury FRA č. 3/2019 vypracované na žádost Evropského parlamentu ze dne 22. února 2019)
LIBE/8/15823
	prezentace stanoviska Agentury pro základní práva ústy jejího ředitele Michaela O'Flahertyho
21. března 2019, 11:50–12:10
15.	Víceletý finanční rámec (VFR) na období 2021–2027
LIBE/8/15824
	Prezentace Clauda Moraese, předsedy kontaktní skupiny LIBE pro VFR, ohledně stavu záležitostí ve spojitosti s VFR týkajících se výboru LIBE
21. března 2019, 12:10–13:00
16.	Poradní forum pro základní práva agentury Frontex
LIBE/8/12989
	Prezentace výroční zprávy za rok 2018 - Marta Ballesterová, předsedkyně poradního fóra Frontexu o základních právech a vedoucí styčného úřadu UNHCR u Frontextu, a Stefan Kessler, předseda poradního fóra Frontextu o základních právech a spolupracovník organizace Jesuiten-Flüchtlingsdienst Deutschland
21. března 2019, 14:45–15:00
17.	Evropská pohraniční a pobřežní stráž
LIBE/8/14600
***I	2018/0330(COD)	COM(2018)0631 – C8-0406/2018

Zpravodajka:

Roberta Metsola (PPE)

Příslušný výbor:

LIBE


Stanoviska:

AFET –
rozhodnutí: bez stanoviska


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

PECH –
rozhodnutí: bez stanoviska

 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)
21. března 2019, 15:00–15:30
Případně
Společná rozprava
18.	Uzavření dohody mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Republice Srbsko
LIBE/8/15173
***	2018/0409(NLE)	COM(2018)0797

Zpravodaj:

Péter Niedermüller (S&D)

Příslušný výbor:

LIBE


Stanoviska:

AFET –
rozhodnutí: bez stanoviska

 
	projednání návrhu zprávy
19.	Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Černou Horou o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Černé Hoře
LIBE/8/15616
***	2019/0043(NLE)	COM(2019)0090

Zpravodaj:

Péter Niedermüller (S&D)

Příslušný výbor:

LIBE


Stanoviska:

AFET


 
	projednání návrhu zprávy
20.	Dohoda mezi Evropskou unií a Bosnou a Hercegovinou o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Bosně a Hercegovině
LIBE/8/15674
***	2019/0060(NLE)	COM(2019)0110

Zpravodaj:

Péter Niedermüller (S&D)

Příslušný výbor:

LIBE


Stanoviska:

AFET


 
	projednání návrhu zprávy
21. března 2019, 15:30–16:30
21.	Odůvodněný návrh podle čl. 7 odst. 1 SEU týkající se Maďarska: současný stav
LIBE/8/15825
	Prezentace prvního místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse a předsednictví Rady na téma pokroku při projednávání odůvodněného návrhu EP podle čl. 7 odst. 1 SEU ohledně Maďarska
22.	Různé
23.	Příští schůze
	1. dubna 2019, 15:00–18:30 (Brusel)
2. dubna 2019, 9:00–12:30 (Brusel)

