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Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

LIBE(2019)0321_1
OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Seja
v četrtek, 21. marca 2019, od 9.00 do 13.00 in od 14.45 do 16.30
Bruselj
Sejna soba: Paul-Henri Spaak (3C050)
21. marec 2019 od 9.00 do 9.10
1.	Skupna seja z Odborom za pravne zadeve (JURI) – člen 55 Poslovnika

Program „Pravosodje“
CJ03/8/13979
***I 2018/0208(COD) 	COM(2018)0384 – C8-0235/2018
Pristojna odbora: JURI, LIBE
Soporočevalca: 	Josef Weidenholzer (S&D, LIBE)
	Heidi Hautala (Verts/ALE, JURI)
•	Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

(glej ločeni osnutek dnevnega reda PE637.189)
2.	Sprejetje dnevnega reda
3.	Sporočila predsednika
4.	Sprejetje zapisnikov s sej:
	7. januar 2019	PV – PE634.618v01-00

19. in 20. november 2018	PV – PE632.065v01-00
5. november 2018	PV – PE632.970v01-00
28. junij 2018	PV – PE633.008v01-00
25. in 26. april 2018	PV – PE632.095v01-00
12. april 2018	PV – PE622.258v02-00
9. april 2018	PV – PE628.493v01-00
	19. in 20. februar 2018	PV – PE618.284v01-00
	20. februar 2018	PV – PE619.382v01-00

24. in 25. januar 2018	PV – PE619.206v01-00
21. marec 2019 od 9.10 do 9.30
Skupna razprava
5.	Sklenitev Protokola med Evropsko unijo, Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Poročevalec:

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

LIBE


 
	Obravnava osnutka poročila

6.	Sklenitev Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, vložene na Danskem ali v kateri koli drugi državi članici Evropske unije, in o „Eurodacu“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije, ki razširja uporabo navedenega sporazuma na kazenski pregon
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Poročevalec:

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

LIBE


 
	Obravnava osnutka poročila

7.	Sklenitev Protokola med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Poročevalec:

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

LIBE


 
	Obravnava osnutka poročila

21. marec 2019 od 9.30 do 10.00
*** Elektronsko glasovanje ***
8.	Preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin
LIBE/8/14582
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Poročevalec:

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

LIBE*


Mnenje:

ITRE –
Sklep: brez mnenja


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
 
	Sprejetje osnutka poročila

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj in o sestavi pogajalske skupine
9.	Vzpostavitev programa za pravice in vrednote
LIBE/8/13473
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Poročevalka:

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

LIBE*


Mnenje:

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 –
Sklep: brez mnenja


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 –
Sklep: brez mnenja

 
	Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

Predvidoma
10.	Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Poročevalec:

Claude Moraes (S&D)

Pristojni odbor:

LIBE


 
	Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih (še ni potrjeno)

*** Konec elektronskega glasovanja ***
21. marec 2019 od 10.00 do 10.45
11.	Študija „Dezinformacije in propaganda – vpliv na delovanje pravne države v EU in njenih državah članicah“
LIBE/8/15821
	Predstavitev študije: Judit Bayer (Budapest Business School) in N. N. (CEPS, še ni potrjeno); študijo je na zahtevo odbora LIBE, naročil tematski sektor za državljanske pravice in ustavne zadeve


21. marec 2019 od 10.45 do 11.50
Skupna razprava
12.	Misija v Agenciji Evropske unije za temeljne pravice - forum o temeljnih pravicah, 25. in 26. september 2018, Dunaj
LIBE/8/15221
	Predstavitev osnutka poročila o misiji

13.	Izmenjava mnenj o pojavu antisemitizma v Evropi
LIBE/8/15822
	Predstavitev: direktor Agencije za temeljne pravice Michael O'Flaherty

14.	Zadnje informacije o mnenju Agencije za temeljne pravice Evropske unije o temeljnih pravicah na žariščnih točkah v Grčiji in Italiji, februar 2019 (mnenje FRA 3/2019, na zahtevo Evropskega parlamenta z dne 22. februarja 2019)
LIBE/8/15823
	Predstavitev mnenja direktorja Agencije za temeljne pravice Michaela O'Flahertyja

21. marec 2019 od 11.50 do 12.10
15.	Večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027
LIBE/8/15824
	Predstavitev stanja dosjejev o večletnem finančnem okviru odbora LIBE: predsednik kontaktne skupine odbora za večletni finančni okvir Claude Moraes

21. marec 2019 od 12.10 do 13.00
16.	Posvetovalni forum agencije Frontex o temeljnih pravicah
LIBE/8/12989
	Predstavitev letnega poročila za leto 2018 predsednice posvetovalnega foruma za temeljne pravice Evropske agencije za zunanje meje (Frontex) in vodje za zvezo med UNHCR in agencijo Frontex Marte Ballestero in predsednika posvetovalnega foruma agencije Frontex o temeljnih pravicah in višjega referenta pri nemški jezuitski službi za begunce Stefana Kesslerja

21. marec 2019 od 14.45 do 15.00
17.	Evropska mejna in obalna straža
LIBE/8/14600
***I	2018/0330(COD)	COM(2018)0631 – C8-0406/2018

Poročevalka:

Roberta Metsola (PPE)

Pristojni odbor:

LIBE


Mnenje:

AFET –
Sklep: brez mnenja


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

PECH –
Sklep: brez mnenja

 
	Poročanje odboru o pogajanjih (člen 69f(3))

21. marec 2019 od 15.00 do 15.30
Predvidoma
Skupna razprava
18.	Sklenitev sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Republiko Srbijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Republiki Srbiji
LIBE/8/15173
***	2018/0409(NLE)	COM(2018)0797

Poročevalec:

Péter Niedermüller (S&D)

Pristojni odbor:

LIBE


Mnenje:

AFET –
Sklep: brez mnenja

 
	Obravnava osnutka poročila

19.	Sklenitev sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Črno goro glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Črni gori
LIBE/8/15616
***	2019/0043(NLE)	COM(2019)0090

Poročevalec:

Péter Niedermüller (S&D)

Pristojni odbor:

LIBE


Mnenje:

AFET


 
	Obravnava osnutka poročila

20.	Sporazum med Evropsko unijo ter Bosno in Hercegovino glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Bosni in Hercegovini
LIBE/8/15674
***	2019/0060(NLE)	COM(2019)0110

Poročevalec:

Péter Niedermüller (S&D)

Pristojni odbor:

LIBE


Mnenje:

AFET


 
	Obravnava osnutka poročila

21. marec 2019 od 15.30 do 16.30
21.	Obrazložen predlog po členu 7(1) PEU o Madžarski: stanje
LIBE/8/15825
	Predstavitev napredka pri pregledu obrazloženega predloga EP po členu 7(1) PEU o Madžarski prvega podpredsednika Fransa Timmermansa, Evropske komisije in predsedstva Sveta

22.	Razno
23.	Naslednja seja
	1. april 2019, od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

2. april 2019, od 9.00 do 12.30 (Bruselj)

