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Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE(2019)0401_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 1 април 2019 г., 15.45–17.30 ч.
Брюксел, зала: „Пол-Анри Спак" (1A002)
Понеделник, 1 април 2019 г., 17.30–18.30 ч.  (съвместно заседание)
Брюксел, зала: „Алтиеро Спинели“ (1G-3)
Вторник, 2 април 2019 г., 9.00–13.00 ч.
Брюксел, зала: „Пол-Анри Спак" (1A002)
Вторник, 2 април 2019 г., 14.30–17.00 ч.
Брюксел, зала: „Пол-Анри Спак" (1A002)

1.	Приемане на дневния ред
2.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	20-21 юни 2018 г.	PV – PE632.106v01-00
3 септември 2018 г.	PV – PE627.626v01-00
1 октомври 2018 г.	PV – PE632.008v01-00
23-24 януари 2019 г.	PV – PE636.279v02-00
7 февруари 2019 г.	PV – PE636.043v01-00
3.	Съобщения на председателя
(включително одобряване на препоръките на координаторите съгласно член 205 от Правилника за дейността, вж. докладната записка на координаторите от заседанието от 21 март 2019 г.) 

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА ЗАСЕДАНИЕТО.
1 април 2019 г., 15.45–16.30 ч.
4.	Мрежа на агенциите на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР): доклад за дейността за 2018 г. и приоритети за сътрудничество за 2019 г.
LIBE/8/15878
	Представяне от Виргиния Лангбак, директор на Европейския институт за равенство между половете (EIGE), и Катрин де Бол, изпълнителен директор на Европол
1 април 2019 г., 16.30–17.15 ч.
5.	Постоянен комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност (COSI)
LIBE/8/06521
	Представяне пред Европейския парламент и националните парламенти на 6-ия доклад за работата на Постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност (COSI) за периода юли 2017 г. - декември 2018 г. от Виктор-Вили Апреутесей, румънско председателство на Съвета, председател на Постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност (COSI)
1 април 2019 г., 17.15–17.30 ч.
Евентуално
*** Време за електронно гласуване ***
6.	Европейска гранична и брегова охрана
LIBE/8/14600
***I	2018/0330(COD)	COM(2018)0631 – C8-0406/2018

Докладчик:

Роберта Мецола (PPE)

Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFET –
Решение: без становище


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

PECH –
Решение: без становище

 
	Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори
*** Край на електронното гласуване ***
1 април 2019 г., 17.30–18.30 ч.
*** Заседание на комисията по бюджети (BUDG) - промяна на заседателната зала ASP - A1G-3 ***
Съвместно разискване с комисията по бюджети (BUDG) и комисията по бюджетен контрол (CONT)
7.	Последващи действия във връзка с освобождаването от отговорност за 2017 г. и действията, предприети от Frontex за отстраняване на пропуските, установени от Сметната палата и подчертани от ЕП
LIBE/8/15880
	Размяна на мнения с г-н Фабрис Лежери, изпълнителен директор на Frontex – Европейска агенция за гранична и брегова охрана 
2 април 2019 г., 9.00–10.00 ч.
8.	Последващи действия във връзка с резолюцията на ЕП от юли 2018 г. относно насоките за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната помощ
LIBE/8/15881
	Размяна на мнения с Комисията, с представител на Frontex, с представител на Министерството на вътрешните работи на Италия (очаква се потвърждение) и с Милена Зайович, председател на НПО „Are you Syrious?“ (AYS) за закрила на бежанци и лица, търсещи убежище, Хърватия
2 април 2019 г., 10.00–10.45 ч.
9.	Проверка за пригодност във връзка със законната миграция – Перспективи за законна миграция за новия мандат
LIBE/8/15882
	Представяне от Комисията на доклада относно проверката за пригодност на законната миграция
Представяне на доклада относно „цената на отказа от Европа“ в областта на законната миграция от д-р Ваутер ван Балехой и Елоди Тирион, Отдел за европейска добавена стойност, Служба на ЕП за парламентарни изследвания, и от Лина Восилиюте, Център за европейски политически изследвания 
2 април 2019 г., 10.45–11.15 ч.
10.	Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)
LIBE/8/03842
	Представяне на годишния доклад от Ладислав Хамран, председател на Евроюст 
2 април 2019 г., 11.15–12.20 ч.
11.	Структуриран диалог с г-н Димитрис Аврамопулос, член на Комисията, отговарящ за миграцията, вътрешните работи и гражданството
LIBE/8/03579
	Размяна на мнения
2 април 2019 г., 12.20–13.00 ч.
12.	Кампания „Време е за истината“
LIBE/8/15883
	Размяна на мнения с Киаран Макаирт, говорител
2 април 2019 г., 14.30–14.45 ч.
13.	Съвместно заседание с комисията по правни въпроси (JURI) - член 55

Програма „Правосъдие“
CJ03/8/13979
***I 2018/0208(COD) COM(2018)0384 – C8-0235/2018
Водещи: JURI, LIBE
Съдокладчици Йозеф Вайденхолцер (S&D, LIBE)
Хейди Хаутала (Verts/ALE, JURI)

• Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

(вж. отделен проект на дневен ред)
2 април 2019 г., 14.45–15.50 ч.
*** Време за електронно гласуване ***
14.	Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн
LIBE/8/14582
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Докладчик:

Даниел Далтон (ECR)
PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00
Водеща:

LIBE*


Подпомагащи:

ITRE –
Решение: без становище


IMCO –
Юлия Реда (Verts/ALE)
AD – PE632.028v04-00
AM – PE634.500v01-00

CULT* –
Джули Уорд (S&D)
AD – PE632.087v02-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00
 
	Приемане на проекта на доклад
Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори и относно състава на преговарящия екип
Евентуално
15.	Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Докладчик:

Клод Морайс (S&D)

Водеща:

LIBE


 
	Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори
*** Край на електронното гласуване ***
2 април 2019 г., 15.50–16.10 ч.
Общо разискване
16.	Сключване на протокол между Европейския съюз, Република Исландия и Кралство Норвегия към Споразумението между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Докладчик:

Иняцио Корао (EFDD)
PR – PE634.716v01-00
Водеща:

LIBE


 
	Разглеждане на проекта на доклад
17.	Сключване на протокол към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, с който се разширява обхватът на Споразумението, за да се включи правоприлагането
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Докладчик:

Иняцио Корао (EFDD)
PR – PE634.718v01-00
Водеща:

LIBE


 
	Разглеждане на проекта на доклад
18.	Сключване на протокол между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Докладчик:

Иняцио Корао (EFDD)
PR – PE634.714v02-00
Водеща:

LIBE


 
	Разглеждане на проекта на доклад
2 април 2019 г., 16.10–16.30 ч.
Общо разискване
19.	Сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Сърбия за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Сърбия
LIBE/8/15173
***	2018/0409(NLE)	COM(2018)0797

Докладчик:

Петер Нидермюлер (S&D)

Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFET –
Решение: без становище

 
	Разглеждане на проекта на доклад
20.	Сключване на Споразумението за статуса между Европейския съюз и Черна гора за действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Черна гора
LIBE/8/15616
***	2019/0043(NLE)	COM(2019)0090

Докладчик:

Петер Нидермюлер (S&D)

Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFET


 
	Разглеждане на проекта на доклад
21.	Споразумение между Европейския съюз и Босна и Херцеговина за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Босна и Херцеговина
LIBE/8/15674
***	2019/0060(NLE)	COM(2019)0110

Докладчик:

Петер Нидермюлер (S&D)

Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFET


 
	Разглеждане на проекта на доклад
2 април 2019 г., 16.30–17.00 ч.
22.	Европейски заповеди за предоставяне и за запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси
LIBE/8/12854
***I	2018/0108(COD)	COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Докладчик:

Биргит Зипел (S&D)
DT – PE631.925v02-00
DT – PE636.336v01-00
DT – PE634.737v01-00
DT – PE634.850v01-00
DT – PE636.345v01-00
DT – PE634.729v01-00
DT – PE636.335v01-00
DT – PE636.343v01-00
DT – PE636.344v01-00
DT – PE634.849v01-00
DT – PE634.730v01-00
DT – PE636.337v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

IMCO –
Решение: без становище

 
	Представяне на работния документ „Гаранции и средства за защита (включително гаранции за защита на данните)“ от Биргит Зипел (S&D) и Ромео Франц (Verts/ALE)
Представяне на работния документ „Изпълнение на европейски заповеди за запазване“ от Биргит Зипел, докладчик (S&D), и Иняцио Корао (EFDD)
23.	Разни въпроси
24.	Следващи заседания
	8 април 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

