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Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

LIBE(2019)0401_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 1 april 2019, 15.45 - 17.30 uur
Brussel, Zaal: Paul-Henri Spaak (1A002)
Maandag 1 april 2019, 17.30 - 18.30 uur  (gezamenlijke vergadering)
Brussel, Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)
Dinsdag 2 april 2019, 9.00 - 13.00 uur
Brussel, Zaal: Paul-Henri Spaak (1A002)
Dinsdag 2 april 2019, 14.30 - 17.00 uur
Brussel, Zaal: Paul-Henri Spaak (1A002)

1.	Aanneming van de agenda
2.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	20-21 juni 2018	PV – PE632.106v01-00
3 september 2018	PV – PE627.626v01-00
1 oktober 2018	PV – PE632.008v01-00
23-24 januari 2019	PV – PE636.279v02-00
7 februari 2019	PV – PE636.043v01-00
3.	Mededelingen van de voorzitter
(met inbegrip van de goedkeuring van de aanbevelingen van de coördinatoren overeenkomstig artikel 205, zie de feedbacknota van de vergadering van 21 maart 2019) 

ER ZIJ OP GEWEZEN DAT ALLE TIJDSBLOKKEN INDICATIEF ZIJN EN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING KUNNEN VERANDEREN.
1 april 2019, 15.45 - 16.30 uur
4.	Netwerk van de EU-agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ): verslag over activiteiten in 2018 en prioriteiten voor samenwerking in 2019
LIBE/8/15878
	Presentatie door Virginija Langbakk, directeur van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) en Catherine De Bolle, uitvoerend directeur van Europol
1 april 2019, 16.30 - 17.15 uur
5.	Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid (COSI)
LIBE/8/06521
	Presentatie van het zesde verslag aan het Europees Parlement en de nationale parlementen over de werkzaamheden van het Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid (COSI) voor de periode juli 2017 - december 2018 door Victor-Wili Apreutesei, Roemeens voorzitterschap van de Raad, voorzitter van het Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid (COSI)
1 april 2019, 17.15 - 17.30 uur
Eventueel
*** Elektronische stemming ***
6.	Europese grens- en kustwacht
LIBE/8/14600
***I	2018/0330(COD)	COM(2018)0631 – C8-0406/2018

Rapporteur:

Roberta Metsola (PPE)

Bevoegd:

LIBE


Adviezen:

AFET –
Besluit: geen advies


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

PECH –
Besluit: geen advies

 
	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
*** Einde elektronische stemming ***
1 april 2019, 17.30 - 18.30 uur
*** Wijziging vergaderzaal: BUDG-vergaderzaal ASP - A1G-3 ***
Gezamenlijke behandeling met de Commissie begroting (BUDG) en de Commissie begrotingscontrole (CONT)
7.	Follow-up van de kwijting voor het begrotingsjaar 2017 en de maatregelen die Frontex heeft genomen om de door de Rekenkamer vastgestelde en door het EP aangekaarte tekortkomingen te verhelpen
LIBE/8/15880
	Gedachtewisseling met Fabrice Leggeri, uitvoerend directeur van Frontex - Europees Grens- en kustwachtagentschap
2 april 2019, 9.00 - 10.00 uur
8.	Follow-up van de EP-resolutie van juli 2018 over de richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld
LIBE/8/15881
	Gedachtewisseling met de Commissie, een Frontex-vertegenwoordiger, een vertegenwoordier van het Italiaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken (nog te bevestigen) en Milena Zajović, voorzitter van ngo "Are you Syrious?" (AYS), bijstand aan vluchtelingen en asielzoekers, Kroatië
2 april 2019, 10.00 - 10.45 uur
9.	Geschiktheidscontrole van EU-wetgeving inzake legale migratie - Perspectieven ten aanzien van legale migratie voor het nieuwe mandaat
LIBE/8/15882
	Presentatie door de Commissie van het verslag over de geschiktheidscontrole inzake legale migratie
Presentatie van het verslag over de kosten van een niet-verenigd Europa op het gebied van legale migratie door dr. Wouter van Ballegooij en Elodie Thirion, afdeling Europese Meerwaarde, Onderzoeksdienst van het Europees Parlement, en Lina Vosyliūtė, CEPS
2 april 2019, 10.45 - 11.15 uur
10.	EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken
LIBE/8/03842
	Presentatie van het jaarverslag door Ladislav Hamran, voorzitter van Eurojust
2 april 2019, 11.15 - 12.20 uur
11.	Gestructureerde dialoog met Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap
LIBE/8/03579
	Gedachtewisseling
2 april 2019, 12.20 - 13.00 uur
12.	"Tijd voor de waarheid"-campagne
LIBE/8/15883
	Gedachtewisseling met Ciáran MacAirt, woordvoerder
2 april 2019, 14.30 - 14.45 uur
13.	Gezamenlijke vergadering met de Commissie juridische zaken (JURI) - artikel 55

Programma Justitie
CJ03/8/13979
***I 2018/0208(COD) COM(2018)0384 – C8-0235/2018
Bevoegd: JURI, LIBE
Corapporteur: Josef Weidenholzer (S&D, LIBE)
Heidi Hautala (Verts/ALE, JURI)

• Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

(zie afzonderlijke ontwerpagenda)
2 april 2019, 14.45 - 15.50 uur
*** Elektronische stemming ***
14.	Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud
LIBE/8/14582
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Rapporteur:

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

LIBE*


Adviezen:

ITRE –
Besluit: geen advies


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
 
	Goedkeuring ontwerpverslag
Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen en over de samenstelling van het onderhandelingsteam
Eventueel
15.	Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Rapporteur:

Claude Moraes (S&D)

Bevoegd:

LIBE


 
	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
*** Einde elektronische stemming ***
2 april 2019, 15.50 - 16.10 uur
Gezamenlijke behandeling
16.	Sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Rapporteur:

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

LIBE


 
	Behandeling ontwerpverslag
17.	Sluiting van een protocol bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat wordt ingediend in Denemarken of een andere lidstaat van de Europese Unie en „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin, waarbij die overeenkomst wordt uitgebreid tot rechtshandhaving
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Rapporteur:

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

LIBE


 
	Behandeling ontwerpverslag
18.	Sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Rapporteur:

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

LIBE


 
	Behandeling ontwerpverslag
2 april 2019, 16.10 - 16.30 uur
Gezamenlijke behandeling
19.	Sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Servië inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Servië uitvoert
LIBE/8/15173
***	2018/0409(NLE)	COM(2018)0797

Rapporteur:

Péter Niedermüller (S&D)

Bevoegd:

LIBE


Adviezen:

AFET –
Besluit: geen advies

 
	Behandeling ontwerpverslag
20.	Sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en Montenegro inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Montenegro uitvoert
LIBE/8/15616
***	2019/0043(NLE)	COM(2019)0090

Rapporteur:

Péter Niedermüller (S&D)

Bevoegd:

LIBE


Adviezen:

AFET


 
	Behandeling ontwerpverslag
21.	Overeenkomst tussen de Europese Unie en Bosnië-Herzegovina inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Bosnië-Herzegovina uitvoert
LIBE/8/15674
***	2019/0060(NLE)	COM(2019)0110

Rapporteur:

Péter Niedermüller (S&D)

Bevoegd:

LIBE


Adviezen:

AFET


 
	Behandeling ontwerpverslag
2 april 2019, 16.30 - 17.00 uur
22.	Het Europees bevel tot verstrekking en het Europees bevel tot bewaring van elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken
LIBE/8/12854
***I	2018/0108(COD)	COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Rapporteur:

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
Bevoegd:

LIBE


Adviezen:

IMCO –
Besluit: geen advies

 
	Presentatie van een werkdocument over waarborgen en voorzieningen in rechte (waaronder waarborgen met betrekking tot gegevensbescherming) door Birgit Sippel, rapporteur (S&D), en Romeo Franz (Verts/ALE)
Presentatie van een werkdocument over de handhaving van CEV's/CEB's door Birgit Sippel, rapporteur (S&D), en Ignazio Corrao (EFDD)
23.	Rondvraag
24.	Volgende vergaderingen
	8 april 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

