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Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

LIBE(2019)0401_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 1 Απριλίου 2019, από 15.45 έως 17.30
Βρυξέλλες, Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (1A002)
Δευτέρα 1 Απριλίου 2019, από 17.30 έως 18.30  (κοινή συνεδρίαση)
Βρυξέλλες, Αίθουσα: Altiero Spinelli (1G-3)
Τρίτη 2 Απριλίου 2019, από 9.00 έως 13.00
Βρυξέλλες, Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (1A002)
Τρίτη 2 Απριλίου 2019, από 14.30 έως 17.00
Βρυξέλλες, Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (1A002)

1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:
	20-21 Ιουνίου 2018	PV – PE632.106v01-00
3 Σεπτεμβρίου 2018	PV – PE627.626v01-00
1 Οκτωβρίου 2018	PV – PE632.008v01-00
23-24 Ιανουαρίου 2019	PV – PE636.279v02-00
7 Φεβρουαρίου 2019	PV – PE636.043v01-00
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου
(συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των συστάσεων των συντονιστών σύμφωνα με το άρθρο 205 του Κανονισμού, βλ. σημείωμα με τις παρατηρήσεις των συντονιστών για τη συνεδρίαση της 21ης Μαρτίου 2019)

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΟΝΟΘΥΡΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.
1 Απριλίου 2019, από 15.45 έως 16.30
4.	Δίκτυο οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ): έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του 2018 και τις προτεραιότητες για συνεργασία το 2019
LIBE/8/15878
	Παρουσίαση από τη Virginija Langbakk, διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) και την Catherine De Bolle, εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπόλ
1 Απριλίου 2019, από 16.30 έως 17.15
5.	Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας σε θέματα Εσωτερικής Ασφάλειας (COSI)
LIBE/8/06521
	Παρουσίαση της 6ης έκθεσης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με τις εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής Επιχειρησιακής Συνεργασίας σε θέματα Εσωτερικής Ασφάλειας (COSI) για την περίοδο Ιουλίου 2017 - Δεκεμβρίου 2018 από τον Victor-Wili Apreutesei, ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου, πρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής Επιχειρησιακής Συνεργασίας σε θέματα Εσωτερικής Ασφάλειας (COSI)
1 Απριλίου 2019, από 17.15 έως 17.30
Ενδεχομένως
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
6.	Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή
LIBE/8/14600
***I	2018/0330(COD)	COM(2018)0631 – C8-0406/2018

Εισηγήτρια:

Roberta Metsola (PPE)

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδότηση:

AFET –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


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

PECH –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
1 Απριλίου 2019, από 17.30 έως 18.30
*** Μετακίνηση στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής BUDG ASP - A1G-3 ***
Κοινή συζήτηση με την Επιτροπή Προϋπολογισμών (BUDG) και με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT)
7.	Συνακόλουθα μέτρα των αποφάσεων απαλλαγής 2017 και οι ενέργειες στις οποίες προέβη η Frontex για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο και επισήμανε το ΕΚ
LIBE/8/15880
	Ανταλλαγή απόψεων με τον κ. Fabrice Leggeri, εκτελεστικό διευθυντή του Frontex - Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
2 Απριλίου 2019, από 9.00 έως 10.00
8.	Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του ΕΚ, του Ιουλίου του 2018, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη για την αποφυγή της ποινικοποίησης της ανθρωπιστικής βοήθειας
LIBE/8/15881
	Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή, εκπρόσωπο του Frontex, εκπρόσωπο του ιταλικού Υπουργείου Εσωτερικών (προς επιβεβαίωση) και τη Milena Zajović, πρόεδρο της ΜΚΟ «Are you Syrious?» (AYS), παροχή συνδρομής σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, Κροατία
2 Απριλίου 2019, από 10.00 έως 10.45
9.	Επισκόπηση νόμιμης μετανάστευσης - Προοπτικές σχετικά με τη μετανάστευση για τη νέα εντολή
LIBE/8/15882
	Παρουσίαση από την Επιτροπή της έκθεσης σχετικά με τον έλεγχο καταλληλότητας της νόμιμης μετανάστευσης
Παρουσίαση της έκθεσης σχετικά με το κόστος της μη Ευρώπης στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης από τον δρα Wouter van Ballegooij και την Elodie Thirion, Μονάδα Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας, Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και την Lina Voyliūtė, CEPS
2 Απριλίου 2019, από 10.45 έως 11.15
10.	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (EUROJUST)
LIBE/8/03842
	Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης από τον Ladislav Hamran, πρόεδρο της Eurojust
2 Απριλίου 2019, από 11.15 έως 12.20
11.	Διαρθρωμένος διάλογος με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας
LIBE/8/03579
	Ανταλλαγή απόψεων
2 Απριλίου 2019, από 12.20 έως 13.00
12.	Εκστρατεία «Η ώρα της αλήθειας»
LIBE/8/15883
	Ανταλλαγή απόψεων με τον Ciáran MacAirt, εκπρόσωπο Τύπου
2 Απριλίου 2019, από 14.30 έως 14.45
13.	Κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI) - Άρθρο 55 του Κανονισμού

Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»
CJ03/8/13979
***I 2018/0208(COD) COM(2018)0384 – C8-0235/2018
Επί της ουσίας: JURI, LIBE
Συνεισηγητές: Josef Weidenholzer (S&D, LIBE)
Heidi Hautala (Greens/EFA, JURI)

• Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις

(βλ. χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης)
2 Απριλίου 2019, από 14.45 έως 15.50
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
14.	Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο
LIBE/8/14582
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Εισηγητής:

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

LIBE*


Γνωμοδότηση:

ITRE –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


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
 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
Ψηφοφορία επί της απόφασης για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων και τη σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας
Ενδεχομένως
15.	Κατάλογος των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Εισηγητής:

Claude Moraes (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
2 Απριλίου 2019, από 15.50 έως 16.10
Κοινή συζήτηση
16.	Σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Εισηγητής:

Ignazio Corrao (EFDD)
PR – PE634.716v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
17.	Σύναψη πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται στη Δανία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με το Eurodac, για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου, αναφορικά με την επέκταση της εν λόγω συμφωνίας στην επιβολή του νόμου
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Εισηγητής:

Ignazio Corrao (EFDD)
PR – PE634.718v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
18.	Σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Εισηγητής:

Ignazio Corrao (EFDD)
PR – PE634.714v02-00
Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
2 Απριλίου 2019, από 16.10 έως 16.30
Κοινή συζήτηση
19.	Υπογραφή της συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σερβίας με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Δημοκρατία της Σερβίας
LIBE/8/15173
***	2018/0409(NLE)	COM(2018)0797

Εισηγητής:

Péter Niedermüller (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδότηση:

AFET –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
20.	Σύναψη της συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαυροβουνίου με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο Μαυροβούνιο
LIBE/8/15616
***	2019/0043(NLE)	COM(2019)0090

Εισηγητής:

Péter Niedermüller (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδότηση:

AFET


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
21.	Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
LIBE/8/15674
***	2019/0060(NLE)	COM(2019)0110

Εισηγητής:

Péter Niedermüller (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδότηση:

AFET


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
2 Απριλίου 2019, από 16.30 έως 17.00
22.	Ευρωπαϊκές διαταγές προσκόμισης και δέσμευσης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις
LIBE/8/12854
***I	2018/0108(COD)	COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Εισηγήτρια:

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
Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδότηση:

IMCO –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Παρουσίαση εγγράφου εργασίας με θέμα «Διασφαλίσεις και μέσα έννομης προστασίας (συμπεριλαμβανομένων των διασφαλίσεων για την προστασία των δεδομένων)» από την Birgit Sippel, εισηγήτρια (S&D) και τον Romeo Franz (Greens/EFA)
Παρουσίαση εγγράφου εργασίας με θέμα «Επιβολή πιστοποιητικών ΕΕΥ (ή ΕΕΔ)» από την Birgit Sippel, εισηγήτρια (S&D) και τον Ignazio Corrao (EFDD)
23.	Διάφορα
24.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	8 Απριλίου 2019, από 15.00 έως 18.30 (Βρυξέλλες)

