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Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

LIBE(2019)0321_1
ESITYSLISTALUONNOS
Kokous
Torstai 21. maaliskuuta 2019 klo 9.00–13.00 ja 14.45–16.30
Bryssel
Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (3C050)
21. maaliskuuta 2019 klo 9.00–9.10
1.	Yhteiskokous oikeudellisten asioiden valiokunnan kanssa (JURI) - 55 artikla

Oikeusalan ohjelma
CJ03/8/13979
***I 2018/0208(COD) COM(2018)0384 – C8-0235/2018
Vastaava: JURI, LIBE
Yhteisesittelijät: Josef Weidenholzer (S&D, LIBE)
Heidi Hautala (Verts/ALE, JURI)

• Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta

(katso erillinen esityslistaluonnos PE637.189)
2.	Esityslistan hyväksyminen
3.	Puheenjohtajan ilmoitukset
4.	Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen
	7. tammikuuta 2019	PV – PE634.618v01-00
19.–20. marraskuuta 2018	PV – PE632.065v01-00
5. marraskuuta 2018	PV – PE632.970v01-00
28. kesäkuuta 2018	PV – PE633.008v01-00
25.–26. huhtikuuta 2018	PV – PE632.095v01-00
12. huhtikuuta 2018	PV – PE622.258v02-00
9. huhtikuuta 2018	PV – PE628.493v01-00
19.–20. helmikuuta 2018	PV – PE618.284v01-00
20. helmikuuta 2018	PV – PE619.382v01-00
24.–25. tammikuuta 2018	PV – PE619.206v01-00
21. maaliskuuta 2019 klo 9.10–9.30
Yhteiskeskustelu
5.	Niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan Euroopan unionin, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisen pöytäkirjan tekeminen
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Esittelijä:

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

LIBE


 
	Mietintöluonnoksen käsittely
6.	Niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan Tanskassa tai jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi tehtyyn Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekeminen kyseisen sopimuksen laajentamiseksi koskemaan lainvalvontaa
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Esittelijä:

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

LIBE


 
	Mietintöluonnoksen käsittely
7.	Niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen liitettävän, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen pöytäkirjan tekeminen
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Esittelijä:

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

LIBE


 
	Mietintöluonnoksen käsittely
21. maaliskuuta 2019 klo 9.30–10.00
*** Koneäänestys ***
8.	Verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estäminen
LIBE/8/14582
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Esittelijä:

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

LIBE*


Lausunto:

ITRE –
Päätös: ei lausuntoa


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
 
	Mietintöluonnoksen hyväksyminen
Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja neuvotteluryhmän kokoonpanosta
9.	Perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustaminen
LIBE/8/13473
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Esittelijä:

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

LIBE*


Lausunto:

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 –
Päätös: ei lausuntoa


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 –
Päätös: ei lausuntoa

 
	Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta
Mahdollisesti
10.	Luettelon vahvistaminen kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen osalta
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Esittelijä:

Claude Moraes (S&D)

Vastaava:

LIBE


 
	Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta (vahvistettava)
*** Koneäänestys päättyy ***
21. maaliskuuta 2019 klo 10.00–10.45
11.	Tutkimus disinformaation ja propagandan vaikutuksesta oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen EU:ssa ja jäsenvaltioissa (Disinformation and propaganda – impact on the functioning of the rule of law in the EU and its Member States)
LIBE/8/15821
	Kansalaisoikeuksien sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden politiikkayksikön LIBE-valiokunnan pyynnöstä teettämän tutkimuksen esittely, Judit Bayer (Budapestin kauppakorkeakoulu) ja toinen henkilö (CEPS-tutkimuslaitos, vahvistettava)
21. maaliskuuta 2019 klo 10.45–11.50
Yhteiskeskustelu
12.	Virkamatka EU:n perusoikeusvirastoon - 25. ja 26. syyskuuta 2018 Wienissä järjestetty perusoikeusfoorumi
LIBE/8/15221
	Matkaraporttiluonnoksen esittely
13.	Keskustelu juutalaisvastaisuusilmiöstä Euroopassa
LIBE/8/15822
	Alustus: Euroopan unionin perusoikeusviraston johtaja Michael O'Flaherty
14.	Kreikkaan ja Italiaan perustettuja hotspot-keskuksia koskevan perusoikeusviraston vuoden 2016 lausunnon ajan tasalle saattaminen, helmikuu 2019 (parlamentin 22. helmikuuta 2019 esittämän pyynnön johdosta laadittu perusoikeusviraston lausunto nro 3/2019)
LIBE/8/15823
	Euroopan unionin perusoikeusviraston johtajan Michael O'Flahertyn lausunnon esittely
21. maaliskuuta 2019 klo 11.50–12.10
15.	Monivuotinen rahoituskehys 2021 - 2027
LIBE/8/15824
	LIBE-valiokunnan toimivallan piiriin kuuluvien monivuotista rahoituskehystä koskevien menettelyiden tilannekatsaus, monivuotista rahoituskehystä käsittelevän LIBE-valiokunnan yhteysryhmän puheenjohtaja Claude Moraes
21. maaliskuuta 2019 klo 12.10–13.00
16.	Frontexin perusoikeuksia koskeva neuvoa-antava foorumi
LIBE/8/12989
	Vuosikertomuksen 2018 esittely, Marta Ballestero (Frontexin perusoikeuksia koskevan neuvoa-antavan foorumin puheenjohtaja ja YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun Frontex-yhteystoimiston päällikkö) ja Stefan Kessler (Frontexin perusoikeuksia koskevan neuvoa-antavan foorumin puheenjohtaja ja Saksan jesuiittojen pakolaisavun johtava virkailija)
21. maaliskuuta 2019 klo 14.45–15.00
17.	Eurooppalainen raja- ja merivartiosto
LIBE/8/14600
***I	2018/0330(COD)	COM(2018)0631 – C8-0406/2018

Esittelijä:

Roberta Metsola (PPE)

Vastaava:

LIBE


Lausunto:

AFET –
Päätös: ei lausuntoa


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

PECH –
Päätös: ei lausuntoa

 
	Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (69 f artiklan 3 kohta)
21. maaliskuuta 2019 klo 15.00–15.30
Mahdollisesti
Yhteiskeskustelu
18.	Euroopan raja- ja merivartioviraston Serbian tasavallassa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Serbian tasavallan välisen asemaa koskevan sopimuksen tekeminen
LIBE/8/15173
***	2018/0409(NLE)	COM(2018)0797

Esittelijä:

Péter Niedermüller (S&D)

Vastaava:

LIBE


Lausunto:

AFET –
Päätös: ei lausuntoa

 
	Mietintöluonnoksen käsittely
19.	Euroopan raja- ja merivartioviraston Montenegrossa toteuttamia toimia koskeva Euroopan unionin ja Montenegron välinen asemaa koskeva sopimus
LIBE/8/15616
***	2019/0043(NLE)	COM(2019)0090

Esittelijä:

Péter Niedermüller (S&D)

Vastaava:

LIBE


Lausunto:

AFET


 
	Mietintöluonnoksen käsittely
20.	Euroopan raja- ja merivartioviraston Bosnia ja Hertsegovinassa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Bosnia ja Hertsegovinan välisen sopimuksen tekeminen
LIBE/8/15674
***	2019/0060(NLE)	COM(2019)0110

Esittelijä:

Péter Niedermüller (S&D)

Vastaava:

LIBE


Lausunto:

AFET


 
	Mietintöluonnoksen käsittely
21. maaliskuuta 2019 klo 15.30–16.30
21.	SEU-sopimuksen artiklan 7 kohdan 1 mukainen perusteltu ehdotus Unkarin tilanteesta
LIBE/8/15825
	Parlamentin SEU:n 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti antaman, Unkarin tilannetta koskevan perustellun ehdotuksen (komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin ja neuvoston puheenjohtajavaltion välisessä) tarkastelussa tapahtuneen edistyksen esittely
22.	Muut asiat
23.	Seuraavat kokoukset
	1. huhtikuuta 2019 klo 15.00–18.30 (Bryssel)
2. huhtikuuta 2019 klo 9.00–12.30 (Bryssel)

