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Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

LIBE(2019)0401_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2019 m. balandžio 1 d., pirmadienis, 15.45–17.30 val.
Briuselis, salė: Paul-Henri Spaak (1A002)
2019 m. balandžio 1 d., pirmadienis, 17.30–18.30 val.  (bendras posėdis)
Briuselis, salė: Altiero Spinelli (1G-3)
2019 m. balandžio 2 d., antradienis, 9.00–13.00 val.
Briuselis, salė: Paul-Henri Spaak (1A002)
2019 m. balandžio 2 d., antradienis, 14.30–17.00 val.
Briuselis, salė: Paul-Henri Spaak (1A002)

1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Posėdžių protokolų tvirtinimas
	2018 m. birželio 20–21 d.	PV – PE632.106v01-00
2018 m. rugsėjo 3 d.	PV – PE627.626v01-00
2018 m. spalio 1 d.	PV – PE632.008v01-00
2019 m. sausio 23–24 d.	PV – PE636.279v02-00
2019 m. vasario 7 d.	PV – PE636.043v01-00
3.	Pirmininko pranešimai
(įskaitant koordinatorių rekomendacijų tvirtinimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 205 straipsnį, žr. 2019 m. kovo 21 d. posėdžio koordinatorių pastabas) 

PRAŠOM ATKREIPTI DĖMESĮ Į TAI, KAD NURODYTAS LAIKAS YRA TIK ORIENTACINIO POBŪDŽIO IR POSĖDŽIO METU GALI BŪTI KEIČIAMAS.
2019 m. balandžio 1 d. 15.45–16.30 val.
4.	ES teisingumo ir vidaus reikalų agentūrų tinklas: 2018 m. veiklos ataskaita ir 2019 m. bendradarbiavimo prioritetai
LIBE/8/15878
	Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) direktorės Virginijos Langbakk ir Europolo vykdomosios direktorės Catherine De Bolle pranešimas
2019 m. balandžio 1 d. 16.30–17.15 val.
5.	Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje nuolatinis komitetas (COSI)
LIBE/8/06521
	Tarybai pirmininkaujančios Rumunijos atstovas ir Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje nuolatinio komiteto (COSI) pirmininkas Victor-Wili Apreutesei pristatys 6-ąją ataskaitą Europos Parlamentui ir nacionaliniams parlamentams apie Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje nuolatinio komiteto procedūras 2017 m. liepos mėn. – 2018 m. gruodžio mėn.
2019 m. balandžio 1 d. 17.15–17.30 val.
Galbūt
*** Elektroninis balsavimas ***
6.	Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos
LIBE/8/14600
***I	2018/0330(COD)	COM(2018)0631 – C8-0406/2018

Pranešėja:

Roberta Metsola (PPE)

Atsakingas komitetas:

LIBE


Nuomonę teikiantys komitetai:

AFET –
Sprendimas: nuomonės neteikti


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

PECH –
Sprendimas: nuomonės neteikti

 
	Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas
*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***
2019 m. balandžio 1 d. 17.30–18.30 val.
*** Persikėlimas į BUDG komiteto posėdžių salę ASP – A1G-3 ***
Bendros diskusijos su Biudžeto (BUDG) komitetu ir Biudžeto kontrolės (CONT) komitetu
7.	Tolesni veiksmai, susiję su 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu, ir FRONTEX veiksmai, kuriais siekiama pašalinti Audito Rūmų nustatytus trūkumus, į kuriuos dėmesį atkreipė EP
LIBE/8/15880
	Keitimasis nuomonėmis su FRONTEX vykdomuoju direktoriumi Fabrice’u Leggeri – Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra
2019 m. balandžio 2 d. 9.00–10.00 val.
8.	Tolesni veiksmai, atsižvelgiant į 2018 m. liepos mėn. EP rezoliuciją dėl gairių valstybėms narėms, siekiant užkirsti kelią humanitarinės pagalbos kriminalizavimui
LIBE/8/15881
	Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovu, FRONTEX atstovu, Italijos vidaus reikalų ministerijos atstovu (dar nepatvirtinta) ir pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams pagalbą teikiančios NVO „Are you Syrious?“ (AYS) vadove Milena Zajović (Kroatija).
2019 m. balandžio 2 d. 10.00–10.45 val.
9.	Teisėtos migracijos teisės aktų tinkamumo patikra. Teisėtos migracijos perspektyvos per naują kadenciją
LIBE/8/15882
	Komisijos atstovo pranešimas dėl teisėtos migracijos teisės aktų tinkamumo patikros
ES veiksmų nebuvimo kaštų teisėtos migracijos srityje ataskaitos pristatymas (Europos Parlamento tyrimų tarnybos Europos pridėtinės vertės skyriaus darbuotojai dr. Wouter van Ballegooij ir Elodie Thirion ir Europos politikos studijų centro darbuotoja Lina Vosyliūtė)
2019 m. balandžio 2 d. 10.45–11.15 val.
10.	ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)
LIBE/8/03842
	Metinės ataskaitos pristatymas. Pristato Eurojusto pirmininkas Ladislav Hamran
2019 m. balandžio 2 d. 11.15–12.20 val.
11.	Struktūrinis dialogas su už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingu Komisijos nariu Dimitriu Avramopoulosu
LIBE/8/03579
	Keitimasis nuomonėmis
2019 m. balandžio 2 d. 12.20–13.00 val.
12.	Kampanija „Tiesos laikas“ (Time for Truth)
LIBE/8/15883
	Keitimasis nuomonėmis su organizacijos atstovu Ciáranu MacAirtu
2019 m. balandžio 2 d. 14.30–14.45 val.
13.	Bendras posėdis su Teisės reikalų (JURI) komitetu pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį

Teisingumo programa
CJ03/8/13979
***I 2018/0208(COD) COM(2018)0384 – C8-0235/2018
Atsakingi komitetai: JURI, LIBE.
Pranešėjai: Josef Weidenholzer (S&D, LIBE)
Heidi Hautala (Verts/ALE, JURI)

• Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

(žr. atskirą darbotvarkės projektą)
2019 m. balandžio 2 d. 14.45–15.50 val.
*** Elektroninis balsavimas ***
14.	Teroristinio turinio sklaidos internete prevencija
LIBE/8/14582
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Pranešėjas:

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

LIBE*


Nuomonę teikiantys komitetai:

ITRE –
Sprendimas: nuomonės neteikti


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
 
	Pranešimo projekto tvirtinimas
Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas ir derybų grupės sudėties
Galbūt
15.	Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašai, Jungtinei Karalystei išstojant iš Sąjungos
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Pranešėjas:

Claude Moraes (S&D)

Atsakingas komitetas:

LIBE


 
	Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas
*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***
2019 m. balandžio 2 d. 15.50–16.10 val.
Bendros diskusijos
16.	Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų Europos Sąjungos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymas
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Pranešėjas:

Ignazio Corrao (EFDD)
PR – PE634.716v01-00
Atsakingas komitetas:

LIBE


 
	Pranešimo projekto svarstymas
17.	Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją protokolo, kuriuo į to susitarimo taikymo sritį įtraukiama prieiga teisėsaugos tikslais, sudarymas
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Pranešėjas:

Ignazio Corrao (EFDD)
PR – PE634.718v01-00
Atsakingas komitetas:

LIBE


 
	Pranešimo projekto svarstymas
18.	Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymas
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Pranešėjas:

Ignazio Corrao (EFDD)
PR – PE634.714v02-00
Atsakingas komitetas:

LIBE


 
	Pranešimo projekto svarstymas
2019 m. balandžio 2 d. 16.10–16.30 val.
Bendros diskusijos
19.	Europos Sąjungos ir Serbijos Respublikos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Serbijos Respublikoje vykdomų veiksmų statuso sudarymas
LIBE/8/15173
***	2018/0409(NLE)	COM(2018)0797

Pranešėjas:

Péter Niedermüller (S&D)

Atsakingas komitetas:

LIBE


Nuomonę teikiantis komitetas:

AFET –
Sprendimas: nuomonės neteikti

 
	Pranešimo projekto svarstymas
20.	Europos Sąjungos ir Juodkalnijos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Juodkalnijoje vykdomų veiksmų statuso sudarymas
LIBE/8/15616
***	2019/0043(NLE)	COM(2019)0090

Pranešėjas:

Péter Niedermüller (S&D)

Atsakingas komitetas:

LIBE


Nuomonę teikiantis komitetas:

AFET


 
	Pranešimo projekto svarstymas
21.	Europos Sąjungos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros veiksmų Bosnijoje ir Hercegovinoje statuso
LIBE/8/15674
***	2019/0060(NLE)	COM(2019)0110

Pranešėjas:

Péter Niedermüller (S&D)

Atsakingas komitetas:

LIBE


Nuomonę teikiantis komitetas:

AFET


 
	Pranešimo projekto svarstymas
2019 m. balandžio 2 d. 16.30–17.00 val.
22.	Europos elektroninių įrodymų baudžiamosiose bylose pateikimo ir saugojimo orderiai
LIBE/8/12854
***I	2018/0108(COD)	COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Pranešėja:

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
Atsakingas komitetas:

LIBE


Nuomonę teikiantis komitetas:

IMCO –
Sprendimas: nuomonės neteikti

 
	Darbo dokumentą „Apsaugos ir teisių gynimo priemonės (įskaitant duomenų apsaugos priemones)“ pristato pranešėja Birgit Sippel (S&D) ir Romeo Franz (Verts/ALE)
Darbo dokumentą „EĮPOS ir EĮSOS“ pristato pranešėja Birgit Sippel (S&D) ir Ignazio Corrao (EFDD) 
23.	Kiti klausimai
24.	Kiti posėdžiai
	2019 m. balandžio 8 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

