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Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

LIBE(2019)0401_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 1 aprilie 2019, 15.45 - 17.30
Bruxelles, Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
Luni, 1 aprilie 2019, 17.30 - 18.30 (reuniune comună)
Bruxelles, Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
Marți, 2 aprilie 2019, 9.00 - 13.00
Bruxelles, Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
Marți, 2 aprilie 2019, 14.30 - 17.00
Bruxelles, Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	20-21 iunie 2018	PV – PE632.106v01-00

3 septembrie 2018	PV – PE627.626v01-00
1 octombrie 2018	PV – PE632.008v01-00
23-24 ianuarie 2019	PV – PE636.279v02-00
7 februarie 2019	PV – PE636.043v01-00
3.	Comunicări ale președinției
(inclusiv aprobarea recomandărilor coordonatorilor, în conformitate cu articolul 205 din Regulamentul de procedură, a se vedea nota de informare a coordonatorilor referitoare la reuniunea din 21 martie 2019)

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ TOATE INTERVALELE ORARE SUNT DOAR ORIENTATIVE ȘI POT SUFERI MODIFICĂRI PE PARCURSUL REUNIUNII.
1 aprilie 2019, 15.45 - 16.30
4.	Rețeaua agențiilor UE din domeniul justiției și afacerilor interne (JAI): raport privind activitățile din 2018 și prioritățile de cooperare în 2019
LIBE/8/15878
	Prezentare susținută de Virginija Langbakk, directoare a Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), și Catherine De Bolle, directoare executivă a Europol

1 aprilie 2019, 16.30 - 17.15
5.	Comitetul permanent pentru cooperarea operațională în materie de securitate internă (COSI)
LIBE/8/06521
	Prezentarea celui de-al 6-lea raport către Parlamentul European și parlamentele naționale cu privire la lucrările Comitetului permanent pentru cooperarea operațională în materie de securitate internă (COSI) pentru perioada iulie 2017 – decembrie 2018 de către Victor-Wili Apreutesei, Președinția română a Consiliului, președintele Comitetului permanent pentru cooperarea operațională în materie de securitate internă (COSI)

1 aprilie 2019, 17.15 - 17.30
Eventual
*** Votare electronică ***
6.	Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european
LIBE/8/14600
***I	2018/0330(COD)	COM(2018)0631 – C8-0406/2018

Raportoare:

Roberta Metsola (PPE)

Comisie competentă:

LIBE


Avize:

AFET –
Decizie: fără aviz


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

PECH –
Decizie: fără aviz

 
	Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

*** Sfârșitul votării electronice ***
1 aprilie 2019, 17.30 - 18.30
*** Mutare în sala de reuniune a Comisiei BUDG ASP — A1G-3 ***
Dezbatere comună cu Comisia pentru bugete (BUDG) și cu Comisia pentru control bugetar (CONT)
7.	Acțiunile întreprinse de către Frontex în urma descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2017 pentru a soluționa problemele identificate de Curtea de Conturi și subliniate de PE
LIBE/8/15880
	Schimb de opinii cu dl Fabrice Leggeri, directorul executiv al Frontex – Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

2 aprilie 2019, 9.00 - 10.00
8.	Acțiuni întreprinse în urma Rezoluției PE din iulie 2018 referitoare la orientări pentru statele membre pentru a preveni incriminarea asistenței umanitare
LIBE/8/15881
	Schimb de opinii cu Comisia, un reprezentant al Frontex, un reprezentant al Ministerului de Interne din Italia (de confirmat) și Milena Zajović, președinta ONG-ului „Are you Syrious?” (AYS), Asistență pentru refugiați și solicitanți de azil, Croația

2 aprilie 2019, 10.00 - 10.45
9.	Verificarea adecvării migrației legale - Perspective ale migrației legale pentru noul mandat
LIBE/8/15882
	Prezentarea de către Comisie a raportului privind verificarea adecvării legislației în materie de migrație legală

Prezentarea raportului privind costul „non-Europei” în domeniul migrației legale de către dr. Wouter van Ballegooij și Elodie Thirion, Unitatea pentru valoarea adăugată europeană , Serviciul de Cercetare al Parlamentului European, și de către Lina Vosyliūtė, CEPS
2 aprilie 2019, 10.45 - 11.15
10.	Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST)
LIBE/8/03842
	Prezentarea raportului anual de către Ladislav Hamran, președintele Eurojust

2 aprilie 2019, 11.15 - 12.20
11.	Dialog structurat cu dl Dimitris Avramopoulos, Comisar pentru migrație, afaceri interne și cetățenie
LIBE/8/03579
	Schimb de opinii

2 aprilie 2019, 12.20 - 13.00
12.	Campania „E timpul pentru adevăr”
LIBE/8/15883
	Schimb de opinii cu Ciáran MacAirt, purtător de cuvânt

2 aprilie 2019, 14.30 - 14.45
13.	Reuniune comună cu Comisia pentru afaceri juridice (JURI) - articolul 55

Programul „Justiție”
CJ03/8/13979
***I 2018/0208(COD) COM(2018)0384 – C8-0235/2018
Comisii competente: JURI, LIBE
Coraportori: Josef Weidenholzer (S&D, LIBE)
Heidi Hautala (Verts/ALE, JURI)

• Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

(a se vedea proiectul de ordine de zi separat)
2 aprilie 2019, 14.45 - 15.50
*** Votare electronică ***
14.	Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist
LIBE/8/14582
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Raportor:

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

LIBE*


Avize:

ITRE –
Decizie: fără aviz


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
 
	Adoptarea proiectului de raport

Vot privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale și componența echipei de negociere
Eventual
15.	Stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Raportor:

Claude Moraes (S&D)

Comisie competentă:

LIBE


 
	Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

*** Sfârșitul votării electronice ***
2 aprilie 2019, 15.50 - 16.10
Discuție în comun
16.	Încheierea Protocolului dintre Uniunea Europeană, Republica Islanda și Regatul Norvegiei la Acordul dintre Comunitatea Europeană, Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-un stat membru, în Islanda sau în Norvegia în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Raportor:

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

LIBE


 
	Examinarea proiectului de raport

17.	Încheierea Protocolului la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate în Danemarca sau în orice al stat membru al Uniunii Europene și sistemul „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin, prin care se extinde domeniul de aplicare al acordului menționat la asigurarea respectării legii
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Raportor:

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

LIBE


 
	Examinarea proiectului de raport

18.	Încheierea Protocolului dintre Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană referitor la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru sau în Elveția în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Raportor:

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

LIBE


 
	Examinarea proiectului de raport

2 aprilie 2019, 16.10 - 16.30
Discuție în comun
19.	Încheierea Acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Serbia referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Serbia
LIBE/8/15173
***	2018/0409(NLE)	COM(2018)0797

Raportor:

Péter Niedermüller (S&D)

Comisie competentă:

LIBE


Avize:

AFET –
Decizie: fără aviz

 
	Examinarea proiectului de raport

20.	Încheierea Acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Muntenegru referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Muntenegru
LIBE/8/15616
***	2019/0043(NLE)	COM(2019)0090

Raportor:

Péter Niedermüller (S&D)

Comisie competentă:

LIBE


Avize:

AFET


 
	Examinarea proiectului de raport

21.	Acord între Uniunea Europeană și Bosnia și Herțegovina privind acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Bosnia și Herțegovina
LIBE/8/15674
***	2019/0060(NLE)	COM(2019)0110

Raportor:

Péter Niedermüller (S&D)

Comisie competentă:

LIBE


Avize:

AFET


 
	Examinarea proiectului de raport

2 aprilie 2019, 16.30 - 17.00
22.	Ordonanțele europene de prezentare și conservare a mijloacelor de probă electronice în materie penală
LIBE/8/12854
***I	2018/0108(COD)	COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Raportoare:

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
Comisie competentă:

LIBE


Avize:

IMCO –
Decizie: fără aviz

 
	Prezentarea unui document de lucru privind „Garanții și căi de atac (inclusiv garanții privind protecția datelor)” de către Birgit Sippel, raportoare (S & D) și Romeo Franz (Verts/ALE)

Prezentarea unui document de lucru privind „ Executarea EPOC(-PR)” de către Birgit Sippel, raportoare (S&D) și Ignazio Corrao (EFDD)
23.	Chestiuni diverse
24.	Reuniuni următoare
	8 aprilie 2019, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)


