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Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

LIBE(2019)0321_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
štvrtok 21. marca 2019 od 9.00 do 13.00 h a od 14.45 do 16.30 h
Brusel
Miestnosť: Paul-Henri Spaak (3C050)
21. marca 2019 od 9.00 do 9.10 h
1.	Spoločná schôdza s Výborom pre právne veci (JURI) – článok 55

Program Spravodlivosť
CJ03/8/13979
***I 2018/0208(COD) COM(2018)0384 – C8-0235/2018
Gestorské výbory: JURI, LIBE
Spoluspravodajcovia: Josef Weidenholzer (S&D, LIBE)
Heidi Hautala (Verts/ALE, JURI)

• hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní

(pozri osobitný návrh programu schôdze PE637.189)
2.	Prijatie programu schôdze
3.	Oznámenia predsedníctva
4.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	7. januára 2019	PV – PE634.618v01-00
19. – 20. novembra 2018	PV – PE632.065v01-00
5. novembra 2018	PV – PE632.970v01-00
28. júna 2018	PV – PE633.008v01-00
25. – 26. apríla 2018	PV – PE632.095v01-00
12. apríla 2018	PV – PE622.258v02-00
9. apríla 2018	PV – PE628.493v01-00
19. – 20. februára 2018	PV – PE618.284v01-00
20. februára 2018	PV – PE619.382v01-00
24. – 25. januára 2018	PV – PE619.206v01-00
21. marca 2019 od 9.10 do 9.30 h
Spoločná rozprava
5.	Uzavretie Protokolu medzi Európskou úniou, Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande, alebo v Nórsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Spravodajca:

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

LIBE


 
	preskúmanie návrhu správy
6.	Uzavretie protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, ktorým sa rozširuje uplatňovanie uvedenej dohody o účely presadzovania práva
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Spravodajca:

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

LIBE


 
	preskúmanie návrhu správy
7.	Uzavretie Protokolu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Spravodajca:

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

LIBE


 
	preskúmanie návrhu správy
21. marca 2019 od 9.30 do 10.00 h
*** Elektronické hlasovanie ***
8.	Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online
LIBE/8/14582
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Spravodajca:

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

LIBE*


Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE –
Rozhodnutie: bez stanoviska


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
 
	prijatie návrhu správy
hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania a o zložení rokovacej skupiny
9.	Zriadenie programu Práva a hodnoty
LIBE/8/13473
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Spravodajkyňa:

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

LIBE*


Výbory požiadané o stanovisko:

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 –
Rozhodnutie: bez stanoviska


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 –
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
Prípadne
10.	Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Spravodajca:

Claude Moraes (S&D)

Gestorský výbor:

LIBE


 
	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní (má sa potvrdiť)
*** Koniec elektronického hlasovania ***
21. marca 2019 od 10.00 do 10.45 h
11.	Štúdia s názvom Dezinformácie a propaganda – vplyv na fungovanie právneho štátu v EÚ a jej členských štátoch
LIBE/8/15821
	prezentácia štúdie zadanej tematickou sekciou pre práva občanov a ústavné veci na žiadosť výboru LIBE, s ktorou vystúpi Judit Bayer (Budapest Business School) a N.N. (CEPS, bude potvrdené)
21. marca 2019 od 10.45 do 11.50 h
Spoločná rozprava
12.	Služobná cesta do Agentúry pre základné práva – fórum o základných právach, 25. – 26. septembra 2018, Viedeň
LIBE/8/15221
	predloženie návrhu správy zo služobnej cesty
13.	Výmena názorov o fenoméne antisemitizmu v Európe
LIBE/8/15822
	výklad Michaela O’Flahertyho, riaditeľa Agentúry pre základné práva 
14.	Aktualizované stanovisko Agentúry Európskej únie pre základné práva z roku 2016 k základným právam v tzv. hotspotoch vytvorených v Grécku a Taliansku, február 2019 (stanovisko agentúry FRA č. 3/2019 vypracované na žiadosť Európskeho parlamentu z 22. februára 2019)
LIBE/8/15823
	prezentácia stanoviska – Michael O’Flaherty, riaditeľ Agentúry pre základné práva 
21. marca 2019 od 11.50 do 12.10 h
15.	Viacročný finančný rámec (VFR) na obdobie 2021 – 2027
LIBE/8/15824
	výklad predsedu kontaktnej skupiny výboru LIBE pre VFR Clauda Moraesa o súčasnom stave spisov o VFR týkajúcich sa výboru LIBE
21. marca 2019 od 12.10 do 13.00 h
16.	Konzultačné fórum agentúry Frontex pre základné práva
LIBE/8/12989
	prezentácia výročnej správy za rok 2018, s ktorou vystúpia Marta Ballestero, predsedníčka konzultačného fóra agentúry Frontex pre základné práva a vedúca styčného úradu UNHCR pri agentúre Frontex, a Stefan Kessler, predseda konzultačného fóra agentúry Frontex pre základné práva a hlavný referent pre otázky politiky, Jezuitská služba pre utečencov, Nemecko
21. marca 2019 od 14.45 do 15.00 h
17.	Európska pohraničná a pobrežná stráž
LIBE/8/14600
***I	2018/0330(COD)	COM(2018)0631 – C8-0406/2018

Spravodajkyňa:

Roberta Metsola (PPE)

Gestorský výbor:

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET –
Rozhodnutie: bez stanoviska


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

PECH –
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)
21. marca 2019 od 15.00 do 15.30 h
Prípadne
Spoločná rozprava
18.	Uzavretie dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Srbskou republikou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Srbskej republike
LIBE/8/15173
***	2018/0409(NLE)	COM(2018)0797

Spravodajca:

Péter Niedermüller (S&D)

Gestorský výbor:

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET –
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	preskúmanie návrhu správy
19.	Uzavretie Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Čiernou Horou o činnostiach vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Čiernej Hore
LIBE/8/15616
***	2019/0043(NLE)	COM(2019)0090

Spravodajca:

Péter Niedermüller (S&D)

Gestorský výbor:

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET


 
	preskúmanie návrhu správy
20.	Dohoda medzi Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou týkajúca sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Bosne a Hercegovine
LIBE/8/15674
***	2019/0060(NLE)	COM(2019)0110

Spravodajca:

Péter Niedermüller (S&D)

Gestorský výbor:

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET


 
	preskúmanie návrhu správy
21. marca 2019 od 15.30 do 16.30 h
21.	Odôvodnený návrh podľa článku 7 ods. 1 ZEÚ týkajúci sa Maďarska: súčasný stav
LIBE/8/15825
	výklad prvého podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa a predsedníctva Rady o pokroku pri skúmaní odôvodneného návrhu EP podľa článku 7 ods. 1 ZEÚ týkajúceho sa Maďarska
22.	Rôzne otázky
23.	Nasledujúce schôdze
	1. apríla 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)
2. apríla 2019 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

