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Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

LIBE(2019)0321_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Joi, 21 martie 2019, 9.00 - 13.00 și 14.45 - 16.30
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
21 martie 2019, 9.00 - 9.10
1.	Reuniune comună cu Comisia pentru afaceri juridice (JURI) - articolul 55

Programul „Justiție”
CJ03/8/13979
***I 2018/0208(COD) COM(2018)0384 – C8-0235/2018
Comisii competente: JURI, LIBE
Coraportori: Josef Weidenholzer (S&D, LIBE)
Heidi Hautala (Verts/ALE, JURI)

*Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

(a se vedea proiectul de ordine de zi separat)
2.	Adoptarea ordinii de zi
3.	Comunicări ale președinției
4.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	7 ianuarie 2019	PV – PE634.618v01-00

19-20 noiembrie 2018	PV – PE632.065v01-00
5 noiembrie 2018	PV – PE632.970v01-00
28 iunie 2018	PV – PE633.008v01-00
25-26 aprilie 2018	PV – PE632.095v01-00
12 aprilie 2018	PV – PE622.258v02-00
9 aprilie 2018	PV – PE628.493v01-00
19-20 februarie 2018	PV – PE618.284v01-00
20 februarie 2018	PV – PE619.382v01-00
24-25 ianuarie 2018	PV – PE619.206v01-00
21 martie 2019, 9.10 - 9.30
Discuție în comun
5.	Încheierea Protocolului dintre Uniunea Europeană, Republica Islanda și Regatul Norvegiei la Acordul dintre Comunitatea Europeană, Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-un stat membru, în Islanda sau în Norvegia în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii
	LIBE/8/15223
	***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826
Raportor:

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

LIBE


	Examinarea proiectului de raport

6.	Încheierea Protocolului la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate în Danemarca sau în orice al stat membru al Uniunii Europene și sistemul „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin, prin care se extinde domeniul de aplicare al acordului menționat la asigurarea respectării legii
	LIBE/8/15224
	***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835
Raportor:

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

LIBE


	Examinarea proiectului de raport

7.	Încheierea Protocolului dintre Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană referitor la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru sau în Elveția în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii
	LIBE/8/15225
	***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828
Raportor:

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

LIBE


	Examinarea proiectului de raport

21 martie 2019, 9.30 - 10.00
*** Votare electronică ***
8.	Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist
	LIBE/8/14582
	***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018
Raportor:

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

LIBE*


Avize:

ITRE –
Decizie: fără aviz


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
	Adoptarea proiectului de raport

Vot privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale și componența echipei de negociere
9.	Instituirea programului „Drepturi și valori”
	LIBE/8/13473
	***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018
Raportoare:

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

LIBE*


Avize:

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 –
Decizie: fără aviz


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 –
Decizie: fără aviz

	Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

Eventual
10.	Stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
	LIBE/8/15008
	***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018
Raportor:

Claude Moraes (S&D)

Comisie competentă:

LIBE


	Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale (de confirmat)

*** Sfârșitul votării electronice ***
21 martie 2019, 10.00 - 10.45
11.	Studiul intitulat „Dezinformarea și propaganda - impactul asupra funcționării statului de drept în UE și în statele sale membre” 
	LIBE/8/15821
	Prezentarea studiului solicitat de Departamentul tematic pentru drepturile cetățenilor și afaceri constituționale, la cererea Comisiei LIBE, de Judit Bayer, Budapest Business School, și N.N. (CEPS, de confirmat)

21 martie 2019, 10.45 - 11.50
Discuție în comun
12.	Misiune la Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE - Forumul privind drepturile fundamentale, 25-26 septembrie 2018, Viena
	LIBE/8/15221
	Prezentarea proiectului de raport al misiunii

13.	Schimb de opinii cu privire la fenomenul antisemitismului în Europa
	LIBE/8/15822
	Prezentare realizată de Michael O’Flaherty, directorul Agenției pentru Drepturi Fundamentale

14.	Actualizare a Avizului din 2016 a Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene privind drepturile fundamentale în hotspoturile înființate în Grecia și Italia, februarie 2019 (avizul nr. 3/20189 al FRA, la solicitarea Parlamentului European din 22 februarie 2019)
	LIBE/8/15823
	Prezentarea avizului de Michael O’Flaherty, directorul Agenției pentru Drepturi Fundamentale

21 martie 2019, 11.50 - 12.10
15.	Cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027
	LIBE/8/15824
	Prezentarea situației actuale a dosarelor CFM ce țin de Comisia LIBE de către președintele Grupului de contact privind CFM al Comisiei LIBE, Claude Moraes

21 martie 2019, 12.10 - 13.00
16.	Forumul consultativ al Frontex privind drepturile fundamentale
	LIBE/8/12989
	Prezentarea Raportului anual pe 2018 de către Marta Ballestero, președinta Forumului consultativ al Frontex privind drepturile fundamentale și șefa Biroului de legătură al UNHCR la Frontex, și Stefan Kessler, președintele Forumului consultativ al Frontex privind drepturile fundamentale și funcționar principal responsabil de politici, Serviciul iezuit pentru refugiați - Germania

21 martie 2019, 14.45 - 15.00
17.	Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european
	LIBE/8/14600
	***I	2018/0330(COD)	COM(2018)0631 – C8-0406/2018
Raportoare:

Roberta Metsola (PPE)

Comisie competentă:

LIBE


Avize:

AFET –
Decizie: fără aviz


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

PECH –
Decizie: fără aviz

	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 69f alineatul (3)]

21 martie 2019, 15.00 - 15.30
Eventual
Discuție în comun
18.	Încheierea Acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Serbia referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Serbia
	LIBE/8/15173
	***	2018/0409(NLE)	COM(2018)0797
Raportor:

Péter Niedermüller (S&D)

Comisie competentă:

LIBE


Avize:

AFET –
Decizie: fără aviz

	Examinarea proiectului de raport

19.	Încheierea Acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Muntenegru referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Muntenegru
	LIBE/8/15616
	***	2019/0043(NLE)	COM(2019)0090
Raportor:

Péter Niedermüller (S&D)

Comisie competentă:

LIBE


Avize:

AFET


	Examinarea proiectului de raport

20.	Acord între Uniunea Europeană și Bosnia și Herțegovina privind acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Bosnia și Herțegovina
	LIBE/8/15674
	***	2019/0060(NLE)	COM(2019)0110
Raportor:

Péter Niedermüller (S&D)

Comisie competentă:

LIBE


Avize:

AFET


	Examinarea proiectului de raport

21 martie 2019, 15.30 - 16.30
21.	Propunerea motivată în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește Ungaria: situația actuală
	LIBE/8/15825
	Prezentarea modului în care a evoluat examinarea propunerii motivate a PE în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește Ungaria de către prim-vicepreședintele Frans Timmermans, Comisia Europeană și Președinția Consiliului

22.	Chestiuni diverse
23.	Reuniuni următoare
	1 aprilie 2019, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

2 aprilie 2019, 9.00 - 12.30 (Bruxelles)

