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Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

LIBE(2019)0321_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2019 m. kovo 21 d., ketvirtadienis, 9.00–13.00 val. ir 14.45–16.30 val.
Briuselis
Salė: Paul-Henri Spaak (3C050)
2019 m. kovo 21 d. 9.00–9.10 val.
1.	Bendras posėdis su Teisės reikalų (JURI) komitetu pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį

Teisingumo programa
CJ03/8/13979
***I 2018/0208(COD) COM(2018)0384 – C8-0235/2018
Atsakingi komitetai: JURI, LIBE
Pranešėjai: Josef Weidenholzer (S&D, LIBE)
Heidi Hautala (Verts/ALE, JURI)

* Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

(žr. atskirą darbotvarkės projektą PE637.189)
2.	Darbotvarkės tvirtinimas
3.	Pirmininko pranešimai
4.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2019 m. sausio 7 d.	PV – PE634.618v01-00
2018 m. lapkričio 19–20 d.	PV – PE632.065v01-00
2018 m. lapkričio 5 d.	PV – PE632.970v01-00
2018 m. birželio 28 d.	PV – PE633.008v01-00
2018 m. balandžio 25–26 d.	PV – PE632.095v01-00
2018 m. balandžio 12 d.	PV – PE622.258v02-00
2018 m. balandžio 9 d.	PV – PE628.493v01-00
2018 m. vasario 19–20 d.	PV – PE618.284v01-00
2018 m. vasario 20 d.	PV – PE619.382v01-00
2018 m. sausio 24–25 d.	PV – PE619.206v01-00
2019 m. kovo 21 d. 9.10–9.30 val.
Bendros diskusijos
5.	Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų Europos Sąjungos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymas
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Pranešėjas:

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

LIBE


 
	Pranešimo projekto svarstymas
6.	Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją protokolo, kuriuo į to susitarimo taikymo sritį įtraukiama prieiga teisėsaugos tikslais, sudarymas
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Pranešėjas:

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

LIBE


 
	Pranešimo projekto svarstymas
7.	Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymas
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Pranešėjas:

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

LIBE


 
	Pranešimo projekto svarstymas
2019 m. kovo 21 d. 9.30–10.00 val.
*** Elektroninis balsavimas ***
8.	Teroristinio turinio sklaidos internete prevencija
LIBE/8/14582
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Pranešėjas:

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

LIBE*


Nuomonę teikiantys komitetai:

ITRE –
Sprendimas: nuomonės neteikti


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
 
	Pranešimo projekto tvirtinimas
Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas ir dėl derybų grupės sudėties
9.	Teisių ir vertybių programos nustatymas
LIBE/8/13473
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Pranešėja:

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

LIBE*


Nuomonę teikiantys komitetai:

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 –
Sprendimas: nuomonės neteikti


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 –
Sprendimas: nuomonės neteikti

 
	Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas
Galbūt
10.	Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašai, Jungtinei Karalystei išstojant iš Sąjungos
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Pranešėjas:

Claude Moraes (S&D)

Atsakingas komitetas:

LIBE


 
	Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas (dar nepatvirtinta)
*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***
2019 m. kovo 21 d. 10.00–10.45 val.
11.	Tyrimas „Dezinformacijos ir propagandos poveikis teisinės valstybės principo veikimui ES ir jos valstybėse narėse“
LIBE/8/15821
	Judit Bayer (Budapešto verslo mokykla) ir CEPS atstovas (dar nepatvirtinta) pristatė LIBE prašymu Piliečių teisių ir konstitucinių reikalų teminio skyriaus užsakytą tyrimą 
2019 m. kovo 21 d. 10.45–11.50 val.
Bendros diskusijos
12.	Komandiruotė į ES pagrindinių teisių agentūroje vykusį Pagrindinių teisių forumą (Viena, 2018 m. rugsėjo 25–26 d.)
LIBE/8/15221
	Komandiruotės ataskaitos projekto pristatymas
13.	Keitimasis nuomonėmis dėl antisemitizmo reiškinio Europoje
LIBE/8/15822
	Pagrindinių teisių agentūros direktoriaus Michaelo O’Flaherty pristatymas
14.	Pagrindinių teisių agentūra pristato atnaujintą 2016 m. nuomonę dėl pagrindinių teisių padėties migrantų antplūdžio valdymo centruose Graikijoje ir Italijoje, 2019 m. vasario mėn. (FRA nuomonė 3/2019, parengta Europos Parlamento 2019 m. vasario 22. prašymu)
LIBE/8/15823
	Pagrindinių teisių agentūros direktorius Michael O’Flaherty pristato nuomonę
2019 m. kovo 21 d. 11.50–12.10 val.
15.	2021–2027 m. daugiametė finansinės programa (DFP)
LIBE/8/15824
	LIBE komiteto pirmininkas DFP kontaktinės grupės narys Claude Moraes pristato LIBE komiteto padėtį DFP klausimu
2019 m. kovo 21 d. 12.10–13.00 val.
16.	FRONTEX konsultacinis forumas pagrindinių teisių klausimais
LIBE/8/12989
	2018 m. metinės ataskaitos pristatymas. Ataskaitą pristato FRONTEX konsultacinio forumo pagrindinių teisių klausimais pirmininkė ir UNHCR ryčių su FRONTEX palaikymo biuro vadovė Marta Ballestero ir FRONTEX konsultacinio forumo pagrindinių teisių klausimais pirmininkas ir vyresnysis politikos pareigūnas Stefan Kessler (Vokietijos jėzuitų tarnyba pabėgėliams)
2019 m. kovo 21 d. 14.45–15.00 val.
17.	Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos
LIBE/8/14600
***I	2018/0330(COD)	COM(2018)0631 – C8-0406/2018

Pranešėja:

Roberta Metsola (PPE)

Atsakingas komitetas:

LIBE


Nuomonę teikiantys komitetai:

AFET –
Sprendimas: nuomonės neteikti


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

PECH –
Sprendimas: nuomonės neteikti

 
	Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)
2019 m. kovo 21 d. 15.00–15.30 val.
Galbūt
Bendros diskusijos
18.	Europos Sąjungos ir Serbijos Respublikos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Serbijos Respublikoje vykdomų veiksmų statuso sudarymas
LIBE/8/15173
***	2018/0409(NLE)	COM(2018)0797

Pranešėjas:

Péter Niedermüller (S&D)

Atsakingas komitetas:

LIBE


Nuomonę teikiantys komitetai:

AFET –
Sprendimas: nuomonės neteikti

 
	Pranešimo projekto svarstymas
19.	Europos Sąjungos ir Juodkalnijos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Juodkalnijoje vykdomų veiksmų statuso sudarymas
LIBE/8/15616
***	2019/0043(NLE)	COM(2019)0090

Pranešėjas:

Péter Niedermüller (S&D)

Atsakingas komitetas:

LIBE


Nuomonę teikiantys komitetai:

AFET


 
	Pranešimo projekto svarstymas
20.	Europos Sąjungos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros veiksmų Bosnijoje ir Hercegovinoje statuso
LIBE/8/15674
***	2019/0060(NLE)	COM(2019)0110

Pranešėjas:

Péter Niedermüller (S&D)

Atsakingas komitetas:

LIBE


Nuomonę teikiantys komitetai:

AFET


 
	Pranešimo projekto svarstymas
2019 m. kovo 21 d. 15.30–16.30 val.
21.	Pagrįstas pasiūlymas pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį dėl Vengrijos: dabartinė padėtis
LIBE/8/15825
	Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Frans Timmermans ir Tarybai primininkaujančios valstybės narės atstovas pristato pažangą nagrinėjant pagrįstą pasiūlymą pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį dėl Vengrijos
22.	Kiti klausimai
23.	Kiti posėdžiai
	2019 m. balandžio 1 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)
2019 m. balandžio 2 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis)

