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Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

LIBE(2019)0401_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Pondělí 1. dubna 2019, 15:45–17:30
Brusel, Místnost: Paul-Henri Spaak (1A002)
Pondělí 1. dubna 2019, 17:30–18:30  (společná schůze)
Brusel, Místnost: Altiero Spinelli (1G-3)
Úterý 2. dubna 2019, 9:00–13:00
Brusel, Místnost: Paul-Henri Spaak (1A002)
Úterý 2. dubna 2019, 14:30–17:00
Brusel, Místnost: Paul-Henri Spaak (1A002)

1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Schválení zápisů ze schůzí:
	20.–21. června 2018	PV – PE632.106v01-00
3. září 2018	PV – PE627.626v01-00
1. října 2018	PV – PE632.008v01-00
23.–24. ledna 2019	PV – PE636.279v02-00
7. února 2019	PV – PE636.043v01-00
3.	Sdělení předsedy
(včetně schválení doporučení koordinátorů v souladu s článkem 205 jednacího řádu, viz zpráva koordinátorů ze schůze konané dne 21. března 2019)

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE HARMONOGRAM JE POUZE ORIENTAČNÍ A MŮŽE SE V PRŮBĚHU SCHŮZE ZMĚNIT.
1. dubna 2019, 15:45–16:30
4.	Síť agentur EU působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí: zpráva o činnosti za rok 2018 a priority spolupráce na rok 2019
LIBE/8/15878
	prezentace ředitelky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů Virginije Langbakkové a výkonné ředitelky Europolu Catherine De Bolleové
1. dubna 2019, 16:30–17:15
5.	Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI)
LIBE/8/06521
	 6. zpráva o jednáních Stálého výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti za období červenec 2017 až prosinec 2018 určené Evropskému parlamentu a vnitrostátním parlamentům - prezentace předsedy Stálého výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti Victora-Wiliho Apreuteseie, rumunské předsednictví v Radě 
1. dubna 2019, 17:15–17:30
Případně
*** Elektronické hlasování ***
6.	Evropská pohraniční a pobřežní stráž
LIBE/8/14600
***I	2018/0330(COD)	COM(2018)0631 – C8-0406/2018

Zpravodajka:

Roberta Metsola (PPE)

Příslušný výbor:

LIBE


Stanoviska:

AFET –
rozhodnutí: bez stanoviska


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

PECH –
rozhodnutí: bez stanoviska

 
	hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání
*** Konec elektronického hlasování ***
1. dubna 2019, 17:30–18:30
*** přemístění do zasedací místnosti BUDG ASP - A1G-3 ***
Společná rozprava s Rozpočtovým výborem (BUDG) a Výborem pro rozpočtovou kontrolu (CONT)
7.	Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2017 a kroky agentury Frontex k řešení nedostatků, které zjistil Evropský účetní dvůr a na které poukázal EP
LIBE/8/15880
	výměna názorů s výkonným ředitelem Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) Fabricem Leggerim
2. dubna 2019, 9:00–10:00
8.	Opatření v návaznosti na usnesení EP z července 2018 o pokynech pro členské státy, jak předcházet kriminalizaci humanitární pomoci
LIBE/8/15881
	výměna názorů s Komisí, zástupcem Frontexu, zástupcem italského ministerstva vnitra (bude potvrzeno) a Milenou Zajovićovou, předsedkyní nevládní organizace „Are you Syrious?“ (AYS), pomoc uprchlíkům a žadatelům o azyl, Chorvatsko
2. dubna 2019, 10:00–10:45
9.	Legální přistěhovalectví – kontrola účelnosti a perspektivy pro nový mandát
LIBE/8/15882
	zpráva o kontrole účelnosti legální migrace - prezentace Komise
zpráva o nákladech vyplývajících z neexistence společného evropského postupu v oblasti legální migrace - prezentace Dr. Woutera van Ballegooije a Elodie Thirionové ( oddělení pro posuzování celoevropského přínosu, EPRS) a Liny Vosyliūtė (CEPS )
2. dubna 2019, 10:45–11:15
10.	Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (EUROJUST)
LIBE/8/03842
	výroční zpráva - prezentace předsedy Eurojustu Ladislava Hamrana
2. dubna 2019, 11:15–12:20
11.	Strukturovaný dialog s panem Dimitrisem Avramopoulosem, komisařem pro migraci, vnitřní věci a občanství
LIBE/8/03579
	výměna názorů
2. dubna 2019, 12:20–13:00
12.	Kampaň Čas na pravdu
LIBE/8/15883
	výměna názorů s mluvčím Ciáranem MacAirtem
2. dubna 2019, 14:30–14:45
13.	Společná schůze s Výborem pro právní záležitosti (JURI) – článek 55

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

• hlasování o prozatímní dohodě dosažené během interinstitucionálních jednání

(viz samostatný návrh pořadu jednání)
2. dubna 2019, 14:45–15:50
*** Elektronické hlasování ***
14.	Prevence šíření teroristického obsahu online
LIBE/8/14582
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Zpravodaj:

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

LIBE*


Stanoviska:

ITRE –
rozhodnutí: bez stanoviska


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

CULT* –
Julie Ward (S&D)
AD – PE632.087v02-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00
 
	přijetí návrhu zprávy
hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání a o složení jednacího týmu
Případně
15.	Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Zpravodaj:

Claude Moraes (S&D)

Příslušný výbor:

LIBE


 
	hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání
*** Konec elektronického hlasování ***
2. dubna 2019, 15:50–16:10
Společná rozprava
16.	Uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Islandskou republikou a Norským královstvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Zpravodaj:

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

LIBE


 
	projednání návrhu zprávy
17.	Uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, jímž se uvedená dohoda rozšiřuje na vymáhání práva
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Zpravodaj:

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

LIBE


 
	projednání návrhu zprávy
18.	Uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Zpravodaj:

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

LIBE


 
	projednání návrhu zprávy
2. dubna 2019, 16:10–16:30
Společná rozprava
19.	Uzavření dohody mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Republice Srbsko
LIBE/8/15173
***	2018/0409(NLE)	COM(2018)0797

Zpravodaj:

Péter Niedermüller (S&D)

Příslušný výbor:

LIBE


Stanoviska:

AFET –
rozhodnutí: bez stanoviska

 
	projednání návrhu zprávy
20.	Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Černou Horou o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Černé Hoře
LIBE/8/15616
***	2019/0043(NLE)	COM(2019)0090

Zpravodaj:

Péter Niedermüller (S&D)

Příslušný výbor:

LIBE


Stanoviska:

AFET


 
	projednání návrhu zprávy
21.	Dohoda mezi Evropskou unií a Bosnou a Hercegovinou o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Bosně a Hercegovině
LIBE/8/15674
***	2019/0060(NLE)	COM(2019)0110

Zpravodaj:

Péter Niedermüller (S&D)

Příslušný výbor:

LIBE


Stanoviska:

AFET


 
	projednání návrhu zprávy
2. dubna 2019, 16:30–17:00
22.	Evropský příkaz ke zpřístupnění a k obstavení účtů u elektronických důkazů v trestních věcech
LIBE/8/12854
***I	2018/0108(COD)	COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Zpravodajka:

Birgit Sippel (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
Příslušný výbor:

LIBE


Stanoviska:

IMCO –
rozhodnutí: bez stanoviska

 
	pracovní dokument „Záruky a opravné prostředky (včetně záruk ochrany údajů)“ - prezentace zpravodajky Birgit Sippelové (S&D) a Romea Franze (Verts/ALE) 
pracovní dokument „Vymáhání evropských předávacích a uchovávacích příkazů “ - prezentace zpravodajky Birgit Sippelové (S&D) a Ignazia Corraa (EFDD)
23.	Různé
24.	Příští schůze
	8. dubna 2019, 15:00–18:30 (Brusel)

