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Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

LIBE(2019)0321_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Donderdag 21 maart 2019, 9.00 - 13.00 uur en 14.45 - 16.30 uur
Brussel
Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)
21 maart 2019, 9.00 - 9.10 uur
1.	Gezamenlijke vergadering met de Commissie juridische zaken (JURI) - artikel 55

Programma Justitie
CJ03/8/13979
***I 2018/0208(COD) COM(2018)0384 – C8-0235/2018
Bevoegd: JURI, LIBE
Corapporteurs: Josef Weidenholzer (S&D, LIBE)
Heidi Hautala (Verts/ALE, JURI)

• Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

(zie afzonderlijke ontwerpagenda PE637.189)
2.	Aanneming van de agenda
3.	Mededelingen van de voorzitter
4.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	7 januari 2019	PV – PE634.618v01-00
19-20 november 2018	PV – PE632.065v01-00
5 november 2018	PV – PE632.970v01-00
28 juni 2018	PV – PE633.008v01-00
25-26 april 2018	PV – PE632.095v01-00
12 april 2018	PV – PE622.258v02-00
9 april 2018	PV – PE628.493v01-00
19-20 februari 2018	PV – PE618.284v01-00
20 februari 2018	PV – PE619.382v01-00
24-25 januari 2018	PV – PE619.206v01-00
21 maart 2019, 9.10 - 9.30 uur
Gezamenlijke behandeling
5.	Sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Rapporteur:

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

LIBE


 
	Behandeling ontwerpverslag
6.	Sluiting van een protocol bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat wordt ingediend in Denemarken of een andere lidstaat van de Europese Unie en „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin, waarbij die overeenkomst wordt uitgebreid tot rechtshandhaving
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Rapporteur:

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

LIBE


 
	Behandeling ontwerpverslag
7.	Sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Rapporteur:

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

LIBE


 
	Behandeling ontwerpverslag
21 maart 2019, 9.30 - 10.00 uur
*** Elektronische stemming ***
8.	Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud
LIBE/8/14582
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Rapporteur:

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

LIBE*


Adviezen:

ITRE –
Besluit: geen advies


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
 
	Goedkeuring ontwerpverslag
Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen en over de samenstelling van het onderhandelingsteam
9.	Vaststelling van het programma Rechten en waarden
LIBE/8/13473
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Rapporteur:

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

LIBE*


Adviezen:

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 –
Besluit: geen advies


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 –
Besluit: geen advies

 
	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
Eventueel
10.	Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Rapporteur:

Claude Moraes (S&D)

Bevoegd:

LIBE


 
	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord (nog te bevestigen)
*** Einde elektronische stemming ***
21 maart 2019, 10.00 - 10.45 uur
11.	Studie "Disinformation and propaganda – impact on the functioning of the rule of law in the EU and its Member States"
LIBE/8/15821
	Presentatie van de studie die op verzoek van de commissie LIBE in opdracht van de beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken is uitgevoerd, door Judit Bayer, Budapest Business School, en N.N. (CEPS, n.t.b.)
21 maart 2019, 10.45 - 11.50 uur
Gezamenlijke behandeling
12.	Werkbezoek aan het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten – Grondrechtenforum, 25-26 september 2018, Wenen
LIBE/8/15221
	Presentatie van het ontwerpverslag van het werkbezoek
13.	Gedachtewisseling over het fenomeen van antisemitisme in Europa
LIBE/8/15822
	Presentatie door Michael O'Flaherty, directeur van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
14.	Bijwerking van het advies uit 2016 van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten over grondrechten in de in Griekenland en Italië opgezette "hotspots", februari 2019 (Advies FRA 3/2019, naar aanleiding van het verzoek van het Europees Parlement van 22 februari 2019)
LIBE/8/15823
	Presentatie van het advies door Michael O'Flaherty, directeur van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
21 maart 2019, 11.50 - 12.10 uur
15.	Meerjarig financieel kader (MFK) 2021 - 2027
LIBE/8/15824
	Overzicht van de stand van zaken van de LIBE-dossiers inzake het MFK door Claude Moraes, voorzitter van de MFK-contactgroep van LIBE
21 maart 2019, 12.10 - 13.00 uur
16.	Het adviesforum voor grondrechten van Frontex
LIBE/8/12989
	Presentatie van het jaarverslag 2018 door Marta Ballestero, voorzitter van het adviesforum voor de grondrechten van Frontex en hoofd van het verbindingsbureau van de UNHCR bij Frontex, en Stefan Kessler, voorzitter van het adviesforum voor de grondrechten van Frontex en senior beleidsmedewerker, Jesuit Refugee Service Duitsland
21 maart 2019, 14.45 - 15.00 uur
17.	Europese grens- en kustwacht
LIBE/8/14600
***I	2018/0330(COD)	COM(2018)0631 – C8-0406/2018

Rapporteur:

Roberta Metsola (PPE)

Bevoegd:

LIBE


Adviezen:

AFET –
Besluit: geen advies


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

PECH –
Besluit: geen advies

 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)
21 maart 2019, 15.00 - 15.30 uur
Eventueel
Gezamenlijke behandeling
18.	Sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Servië inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Servië uitvoert
LIBE/8/15173
***	2018/0409(NLE)	COM(2018)0797

Rapporteur:

Péter Niedermüller (S&D)

Bevoegd:

LIBE


Adviezen:

AFET –
Besluit: geen advies

 
	Behandeling ontwerpverslag
19.	Sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en Montenegro inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Montenegro uitvoert
LIBE/8/15616
***	2019/0043(NLE)	COM(2019)0090

Rapporteur:

Péter Niedermüller (S&D)

Bevoegd:

LIBE


Adviezen:

AFET


 
	Behandeling ontwerpverslag
20.	Overeenkomst tussen de Europese Unie en Bosnië-Herzegovina inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Bosnië-Herzegovina uitvoert
LIBE/8/15674
***	2019/0060(NLE)	COM(2019)0110

Rapporteur:

Péter Niedermüller (S&D)

Bevoegd:

LIBE


Adviezen:

AFET


 
	Behandeling ontwerpverslag
21 maart 2019, 15.30 - 16.30 uur
21.	Met redenen omkleed voorstel op grond van artikel 7, lid 1, VEU met betrekking tot Hongarije: stand van zaken
LIBE/8/15825
	Presentatie van de vorderingen in het onderzoek naar het met redenen omkleed voorstel van het EP op grond van artikel 7, lid 1, VEU met betrekking tot Hongarije door Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, en het voorzitterschap van de Raad
22.	Rondvraag
23.	Volgende vergaderingen
	1 april 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)
2 april 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

