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Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

LIBE(2019)0321_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019, από 9.00 έως 13.00 και από 14.45 έως 16.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (3C050)
21 Μαρτίου 2019, από 9.00 έως 9.10
1.	Κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI) - Άρθρο 55 του Κανονισμού

Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»
CJ03/8/13979
***I 2018/0208(COD) COM(2018)0384 – C8-0235/2018
Επί της ουσίας: JURI, LIBE
Συνεισηγητές: Josef Weidenholzer (S&D, LIBE)
Heidi Hautala (Greens/EFA, JURI)

• Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις

(βλέπε χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης PE637.189)
2.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου
4.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:
	7 Ιανουαρίου 2019	PV – PE634.618v01-00
19-20 Νοεμβρίου 2018	PV – PE632.065v01-00
5 Νοεμβρίου 2018	PV – PE632.970v01-00
28 Ιουνίου 2018	PV – PE633.008v01-00
25-26 Απριλίου 2018	PV – PE632.095v01-00
12 Απριλίου 2018	PV – PE622.258v02-00
9 Απριλίου 2018	PV – PE628.493v01-00
19-20 Φεβρουαρίου 2018	PV – PE618.284v01-00
20 Φεβρουαρίου 2018	PV – PE619.382v01-00
24-25 Ιανουαρίου 2018	PV – PE619.206v01-00
21 Μαρτίου 2019, από 9.10 έως 9.30
Κοινή συζήτηση
5.	Σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Εισηγητής:

Ignazio Corrao (EFDD)
PR – PE634.716v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
6.	Σύναψη πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται στη Δανία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με το Eurodac, για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου, αναφορικά με την επέκταση της εν λόγω συμφωνίας στην επιβολή του νόμου
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Εισηγητής:

Ignazio Corrao (EFDD)
PR – PE634.718v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
7.	Σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Εισηγητής:

Ignazio Corrao (EFDD)
PR – PE634.714v02-00
Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
21 Μαρτίου 2019, από 9.30 έως 10.00
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
8.	Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο
LIBE/8/14582
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Εισηγητής:

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

LIBE*


Γνωμοδότηση:

ITRE –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


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
 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
Ψηφοφορία επί της απόφασης για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων και τη σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας
9.	Θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες»
LIBE/8/13473
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Εισηγήτρια:

Bodil Valero (Verts/ALE)
AM – PE629.631v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE*


Γνωμοδότηση:

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 –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


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 –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
Ενδεχομένως
10.	Κατάλογος των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Εισηγητής:

Claude Moraes (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις (προς επιβεβαίωση)
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
21 Μαρτίου 2019, από 10.00 έως 10.45
11.	Μελέτη με θέμα «Παραπληροφόρηση και προπαγάνδα - επιπτώσεις στη λειτουργία του κράτους δικαίου στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της»
LIBE/8/15821
	Παρουσίαση της μελέτης που ανατέθηκε από το Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων κατόπιν αιτήματος της επιτροπής LIBE, από τους Judit Bayer, Budapest Business School, και (δεν έχει ανακοινωθεί) (CEPS, προς επιβεβαίωση)
21 Μαρτίου 2019, από 10.45 έως 11.50
Κοινή συζήτηση
12.	Αποστολή στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ - Φόρουμ Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 25-26 Σεπτεμβρίου 2018, Βιέννη
LIBE/8/15221
	Παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης της αποστολής
13.	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το φαινόμενο του αντισημιτισμού στην Ευρώπη
LIBE/8/15822
	Παρουσίαση από τον Michael O’Flaherty, διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
14.	Επικαιροποίηση της γνωμοδότησης του 2016 του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα στα κέντρα υποδοχής (hotspots) που έχουν δημιουργηθεί σε Ελλάδα και Ιταλία, Φεβρουάριος 2019 (FRA, γνωμοδότηση 3/2019, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Φεβρουαρίου 2019)
LIBE/8/15823
	Παρουσίαση της γνωμοδότησης από τον Michael O’Flaherty, διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
21 Μαρτίου 2019, από 11.50 έως 12.10
15.	Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021 - 2027
LIBE/8/15824
	Παρουσίαση της προόδου των φακέλων για το ΠΔΠ που σχετίζονται με την επιτροπή LIBE, από τον πρόεδρο της ομάδας επαφής για το ΠΔΠ στην επιτροπή LIBE, Claude Moraes
21 Μαρτίου 2019, από 12.10 έως 13.00
16.	Συμβουλευτικό φόρουμ του Frontex για τα θεμελιώδη δικαιώματα
LIBE/8/12989
	Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για το 2018 από τη Marta Ballestero, πρόεδρο του συμβουλευτικού φόρουμ του Frontex για τα θεμελιώδη δικαιώματα και επικεφαλής του Γραφείου Συνδέσμου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στον FRONTEX, και τον Stefan Kessler, πρόεδρο του συμβουλευτικού φόρουμ του Frontex για τα θεμελιώδη δικαιώματα και ανώτερο υπεύθυνο διαμόρφωσης πολιτικής της γερμανικής Υπηρεσίας Ιησουιτών για τους πρόσφυγες
21 Μαρτίου 2019, από 14.45 έως 15.00
17.	Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή
LIBE/8/14600
***I	2018/0330(COD)	COM(2018)0631 – C8-0406/2018

Εισηγήτρια:

Roberta Metsola (PPE)

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδότηση:

AFET –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


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

PECH –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 69στ παράγραφος 3)
21 Μαρτίου 2019, από 15.00 έως 15.30
Ενδεχομένως
Κοινή συζήτηση
18.	Υπογραφή της συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σερβίας με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Δημοκρατία της Σερβίας
LIBE/8/15173
***	2018/0409(NLE)	COM(2018)0797

Εισηγητής:

Péter Niedermüller (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδότηση:

AFET –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
19.	Σύναψη της συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαυροβουνίου με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο Μαυροβούνιο
LIBE/8/15616
***	2019/0043(NLE)	COM(2019)0090

Εισηγητής:

Péter Niedermüller (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδότηση:

AFET


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
20.	Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
LIBE/8/15674
***	2019/0060(NLE)	COM(2019)0110

Εισηγητής:

Péter Niedermüller (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδότηση:

AFET


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
21 Μαρτίου 2019, από 15.30 έως 16.30
21.	Αιτιολογημένη πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ με θέμα: Ουγγαρία: Η παρούσα κατάσταση
LIBE/8/15825
	Παρουσίαση της προόδου όσον αφορά την εξέταση της αιτιολογημένης πρότασης του ΕΚ δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Ουγγαρία από τον πρώτο αντιπρόεδρο, Frans Timmermans, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προεδρία του Συμβουλίου
22.	Διάφορα
23.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	1 Απριλίου 2019, από 15.00 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
2 Απριλίου 2019, από 9.00 έως 12.30 (Βρυξέλλες)

