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Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

LIBE(2019)0401_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 1. apríla 2019 od 15.45 do 17.30 h
Brusel, Miestnosť: Paul-Henri Spaak (1A002)
pondelok 1. apríla 2019 od 17.30 do 18.30 h  (spoločná schôdza)
Brusel, Miestnosť: Altiero Spinelli (1G-3)
utorok 2. apríla 2019 od 9.00 do 13.00 h
Brusel, Miestnosť: Paul-Henri Spaak (1A002)
utorok 2. apríla 2019 od 14.30 do 17.00 h
Brusel, Miestnosť: Paul-Henri Spaak (1A002)

1.	Prijatie programu schôdze
2.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	20. – 21. júna 2018	PV – PE632.106v01-00
3. septembra 2018	PV – PE627.626v01-00
1. októbra 2018	PV – PE632.008v01-00
23. – 24. januára 2019	PV – PE636.279v02-00
7. februára 2019	PV – PE636.043v01-00
3.	Oznámenia predsedníctva
(vrátane schválenia odporúčaní koordinátorov podľa článku 205; pozri oznámenie koordinátorov v nadväznosti na schôdzu z 21. marca 2019)

UPOZORŇUJEME, ŽE VŠETKY ČASY UVEDENÉ V HARMONOGRAME SÚ IBA ORIENTAČNÉ A POČAS SCHÔDZE SA MÔŽU ZMENIŤ.
1. apríla 2019 od 15.45 do 16.30 h
4.	Sieť agentúr EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (SVV): správa o činnosti za rok 2018 a priority spolupráce na rok 2019
LIBE/8/15878
	výklad Virginije Langbakkovej, riaditeľky Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE), a Catherine De Bolleovej, výkonnej riaditeľky Europolu
1. apríla 2019 od 16.30 do 17.15 h
5.	Stály výbor pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti (COSI)
LIBE/8/06521
	prezentácia 6. správy pre Európsky parlament a národné parlamenty o rokovaniach Stáleho výboru pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti (COSI) za obdobie od júla 2017 do decembra 2018, s ktorou vystúpi predseda Stáleho výboru pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti (COSI) Victor-Wili Apreutesei, rumunské predsedníctvo Rady
1. apríla 2019 od 17.15 do 17.30 h
Prípadne
*** Elektronické hlasovanie ***
6.	Európska pohraničná a pobrežná stráž
LIBE/8/14600
***I	2018/0330(COD)	COM(2018)0631 – C8-0406/2018

Spravodajkyňa:

Roberta Metsola (PPE)

Gestorský výbor:

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET –
Rozhodnutie: bez stanoviska


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

PECH –
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
*** Koniec elektronického hlasovania ***
1. apríla 2019 od 17.30 do 18.30 h
*** Zmena zasadacej miestnosti: ASP - A1G-3 (zasadacia miestnosť výboru BUDG ) ***
Spoločná rozprava s Výborom pre rozpočet (BUDG) a Výborom pre kontrolu rozpočtu (CONT)
7.	Následné opatrenia k udeleniu absolutória za rok 2017 a kroky Frontexu na riešenie nedostatkov, ktoré zistil Európsky dvor audítorov a na ktoré poukázal EP
LIBE/8/15880
	výmena názorov s Fabricem Leggerim, výkonným riaditeľom Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)
2. apríla 2019 od 9.00 do 10.00 h
8.	Opatrenia v nadväznosti na uznesenie EP z júla 2018 o usmerneniach pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci
LIBE/8/15881
	výmena názorov s Komisiou, zástupcom agentúry Frontex, zástupcom talianskeho ministerstva vnútra (bude potvrdené) a Milenou Zajovićovou, predsedníčkou mimovládnej organizácie „Are you Syrious?“ (AYS), pomoc pre utečencov a žiadateľov o azyl, Chorvátsko
2. apríla 2019 od 10.00 do 10.45 h
9.	Legálna migrácia – kontrola vhodnosti a perspektívy pre nový mandát
LIBE/8/15882
	výklad Komisie o správe o kontrole vhodnosti právnych predpisov v oblasti legálnej migrácie
výklad Dr. Woutera van Ballegooija a Elodie Thirionovej (oddelenie pre európsku pridanú hodnotu, výskumná služba Európskeho parlamentu) a Liny Vosyliūtėovej (CEPS) o správe o nákladoch spôsobených nečinnosťou na európskej úrovni v oblasti legálnej migrácie
2. apríla 2019 od 10.45 do 11.15 h
10.	Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)
LIBE/8/03842
	výklad predsedu Eurojustu Ladislava Hamrana o výročnej správe
2. apríla 2019 od 11.15 do 12.20 h
11.	Štruktúrovaný dialóg s komisárom pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitrisom Avramopoulosom
LIBE/8/03579
	výmena názorov
2. apríla 2019 od 12.20 do 13.00 h
12.	Kampaň Čas pre pravdu
LIBE/8/15883
	výmena názorov s hovorcom Ciáranom MacAirtom
2. apríla 2019 od 14.30 do 14.45 h
13.	Spoločná schôdza s Výborom pre právne veci (JURI) – článok 55

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

• hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní

(pozri osobitný návrh programu schôdze)
2. apríla 2019 od 14.45 do 15.50 h
*** Elektronické hlasovanie ***
14.	Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online
LIBE/8/14582
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Spravodajca:

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

LIBE*


Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE –
Rozhodnutie: 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
 
	prijatie návrhu správy
hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania a zložení rokovacej skupiny
Prípadne
15.	Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Spravodajca:

Claude Moraes (S&D)

Gestorský výbor:

LIBE


 
	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
*** Koniec elektronického hlasovania ***
2. apríla 2019 od 15.50 do 16.10 h
Spoločná rozprava
16.	Uzavretie Protokolu medzi Európskou úniou, Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande, alebo v Nórsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Spravodajca:

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

LIBE


 
	preskúmanie návrhu správy
17.	Uzavretie protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, ktorým sa rozširuje uplatňovanie uvedenej dohody o účely presadzovania práva
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Spravodajca:

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

LIBE


 
	preskúmanie návrhu správy
18.	Uzavretie Protokolu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Spravodajca:

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

LIBE


 
	preskúmanie návrhu správy
2. apríla 2019 od 16.10 do 16.30 h
Spoločná rozprava
19.	Uzavretie dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Srbskou republikou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Srbskej republike
LIBE/8/15173
***	2018/0409(NLE)	COM(2018)0797

Spravodajca:

Péter Niedermüller (S&D)

Gestorský výbor:

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET –
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	preskúmanie návrhu správy
20.	Uzavretie Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Čiernou Horou o činnostiach vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Čiernej Hore
LIBE/8/15616
***	2019/0043(NLE)	COM(2019)0090

Spravodajca:

Péter Niedermüller (S&D)

Gestorský výbor:

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET


 
	preskúmanie návrhu správy
21.	Dohoda medzi Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou týkajúca sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Bosne a Hercegovine
LIBE/8/15674
***	2019/0060(NLE)	COM(2019)0110

Spravodajca:

Péter Niedermüller (S&D)

Gestorský výbor:

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET


 
	preskúmanie návrhu správy
2. apríla 2019 od 16.30 do 17.00 h
22.	Európsky príkaz na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach
LIBE/8/12854
***I	2018/0108(COD)	COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Spravodajkyňa:

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
Gestorský výbor:

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

IMCO –
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	výklad spravodajkyne Birgit Sippelovej (S&D) a Romea Franza (Verts/ALE) o pracovnom dokumente s názvom Záruky a prostriedky nápravy (vrátane záruk ochrany údajov)
výklad spravodajkyne Birgit Sippelovej (S&D) a Ignazia Corraa (EFDD) o pracovnom dokumente s názvom Presadzovanie EPPD alebo EPUD
23.	Rôzne otázky
24.	Nasledujúce schôdze
	8. apríla 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

