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Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

LIBE(2019)0401_1
OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Seja
v ponedeljek, 1. aprila 2019, od 15.45 do 17.30
Bruselj, Sejna soba: Paul-Henri Spaak (1A002)
v ponedeljek, 1. aprila 2019, od 17.30 do 18.30  (skupna seja)
Bruselj, Sejna soba: Altiero Spinelli (1G-3)
v torek, 2. aprila 2019, od 9.00 do 13.00
Bruselj, Sejna soba: Paul-Henri Spaak (1A002)
v torek, 2. aprila 2019, od 14.30 do 17.00
Bruselj, Sejna soba: Paul-Henri Spaak (1A002)

1.	Sprejetje dnevnega reda
2.	Sprejetje zapisnikov s sej:
	20. in 21. junij 2018	PV – PE632.106v01-00
	3. september 2018	PV – PE627.626v01-00

1. oktober 2018	PV – PE632.008v01-00
23. in 24. januar 2019	PV – PE636.279v02-00
7. februar 2019	PV – PE636.043v01-00
3.	Sporočila predsednika
(in sprejetje priporočil koordinatorjev v skladu s členom 205 Poslovnika, glej povratne informacije koordinatorjev s seje dne 21. marca 2019)

ČASOVNA RAZPOREDITEV JE OKVIRNA IN SE LAHKO MED SEJO SPREMENI.
1. april 2019 od 15.45 do 16.30
4.	Mreže agencij EU na področju pravosodja in notranjih zadev: poročilo o dejavnostih v letu 2018 in prednostne naloge pri sodelovanju v letu 2019
LIBE/8/15878
	Predstavitev direktorice Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) Virginije Langbakk in izvršne direktorice Europola Catherine De Bolle

1. april 2019 od 16.30 do 17.15
5.	Stalni odbor za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti (COSI)
LIBE/8/06521
	Predstavitev 6. poročila Evropskemu parlamentu in nacionalnim parlamentom o delovanju Stalnega odbora za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti v obdobju od julija 2017 do decembra 2018, ki jo je v okviru romunksega predsedovanja Svetu pripravil predsednik tega odbora

1. april 2019 od 17.15 do 17.30
Predvidoma
*** Elektronsko glasovanje ***
6.	Evropska mejna in obalna straža
LIBE/8/14600
***I	2018/0330(COD)	COM(2018)0631 – C8-0406/2018

Poročevalka:

Roberta Metsola (PPE)

Pristojni odbor:

LIBE


Mnenje:

AFET –
Sklep: brez mnenja


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

PECH –
Sklep: brez mnenja

 
	Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

*** Konec elektronskega glasovanja ***
1. april 2019 od 17.30 do 18.30
*** Sprememba sejne dvorane: ASP - A1G-3 (sejna soba odbora BUDG)
Skupna razprava z Odborom za proračunske zadeve in Odborom za proračunski nadzor
7.	Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2017 in ukrepi Frontexa za odpravo pomanjkljivosti, ki jih je odkrilo Računsko sodišče in na katere je opozoril Evropski parlament
LIBE/8/15880
	Izmenjava mnenj z izvršnim direktorjem Frontexa (Evropska agencija za mejno in obalno stražo) Fabricejem Leggerijem 

2. april 2019 od 9.00 do 10.00
8.	Nadaljnji ukrepi po resoluciji Evropskega parlamenta iz julija 2018 o smernicah za države članice, s katerimi bi preprečili kriminalizacijo humanitarne pomoči
LIBE/8/15881
	Izmenjava mnenj s Komisijo, predstavnikom Frontexa, predstavnikom italijanskega ministrstva za notranje zadeve (še ni potrjeno) in predsednico hrvaške nevladne organizacije “Are you Syrious?” (AYS) Mileno Zajović, ki nudi pomoč beguncem in prosilcem za azil

2. april 2019 od 10.00 do 10.45
9.	Preverjanje ustreznosti zakonitih migracij - obeti glede zakonitih migracij v novem zakonodajnem obdobju
LIBE/8/15882
	Predstavitev Komisije o poročilu o preverjanju ustreznosti zakonite migracije

Predstavitev poročila o stroških neukrepanja na področju zakonite migracije Wouterja van Ballegooija in Elodie Thirion iz Oddelka za evropsko dodano vrednost službe Evropskega parlamenta za raziskave in Line Vosyliūtė (CEPS)
2. april 2019 od 10.45 do 11.15
10.	Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)
LIBE/8/03842
	Predstavitev predsednika Eurojusta Ladislava Hamrana o letnem poročilu

2. april 2019 od 11.15 do 12.20
11.	Strukturiran dialog s komisarjem za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitrisom Avramopoulosom
LIBE/8/03579
	Izmenjava mnenj


2. april 2019 od 12.20 do 13.00
12.	Čas za kampanjo za resnico
LIBE/8/15883
	Izmenjava mnenj s tiskovnim predstavnikom Ciáranom MacAirtom

2. april 2019 od 14.30 do 14.45
13.	Skupna seja z Odborom za pravne zadeve (JURI) – člen 55 Poslovnika

Program „Pravosodje“
CJ03/8/13979
***I 2018/0208(COD) COM(2018)0384 – C8-0235/2018
Pristojna odbora: JURI, LIBE
Soporočevalca: Josef Weidenholzer (S&D, LIBE)
Heidi Hautala (Verts/ALE, JURI)

• Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

(glej ločeni osnutek dnevnega reda)
2. april 2019 od 14.45 do 15.50
*** Elektronsko glasovanje ***
14.	Preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin
LIBE/8/14582
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Poročevalec:

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

LIBE*


Mnenje:

ITRE –
Sklep: brez mnenja


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
 
	Sprejetje osnutka poročila

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj in o sestavi pogajalske skupine
Predvidoma
15.	Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije
LIBE/8/15008
***I	2018/0390(COD)	COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Poročevalec:

Claude Moraes (S&D)

Pristojni odbor:

LIBE


 
	Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

*** Konec elektronskega glasovanja ***
2. april 2019 od 15.50 do 16.10
Skupna razprava
16.	Sklenitev Protokola med Evropsko unijo, Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona
LIBE/8/15223
***	2018/0419(NLE)	COM(2018)0826

Poročevalec:

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

LIBE


 
	Obravnava osnutka poročila

17.	Sklenitev Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, vložene na Danskem ali v kateri koli drugi državi članici Evropske unije, in o „Eurodacu“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije, ki razširja uporabo navedenega sporazuma na kazenski pregon
LIBE/8/15224
***	2018/0423(NLE)	COM(2018)0835

Poročevalec:

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

LIBE


 
	Obravnava osnutka poročila

18.	Sklenitev Protokola med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona
LIBE/8/15225
***	2018/0418(NLE)	COM(2018)0828

Poročevalec:

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

LIBE


 
	Obravnava osnutka poročila

2. april 2019 od 16.10 do 16.30
Skupna razprava
19.	Sklenitev sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Republiko Srbijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Republiki Srbiji
LIBE/8/15173
***	2018/0409(NLE)	COM(2018)0797

Poročevalec:

Péter Niedermüller (S&D)

Pristojni odbor:

LIBE


Mnenje:

AFET –
Sklep: brez mnenja

 
	Obravnava osnutka poročila

20.	Sklenitev sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Črno goro glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Črni gori
LIBE/8/15616
***	2019/0043(NLE)	COM(2019)0090

Poročevalec:

Péter Niedermüller (S&D)

Pristojni odbor:

LIBE


Mnenje:

AFET


 
	Obravnava osnutka poročila

21.	Sporazum med Evropsko unijo ter Bosno in Hercegovino glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Bosni in Hercegovini
LIBE/8/15674
***	2019/0060(NLE)	COM(2019)0110

Poročevalec:

Péter Niedermüller (S&D)

Pristojni odbor:

LIBE


Mnenje:

AFET


 
	Obravnava osnutka poročila

2. april 2019 od 16.30 do 17.00
22.	Evropski nalog za predložitev in evropski nalog za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah
LIBE/8/12854
***I	2018/0108(COD)	COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Poročevalka:

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
Pristojni odbor:

LIBE


Mnenje:

IMCO –
Sklep: brez mnenja

 
	Predstavitev delovnega dokumenta o jamstvih in pravnih sredstvih (vključno z jamstvi glede varstva podatkov), ki sta jo pripravila poročevalka Birgit Sippel (S&D) in Romeo Franz (Greens/EFA)
	Predstavitev delovnega dokumenta o izvrševanju evropskega naloga za zavarovanje dokazov, ki sta jo pripravila poročevalka Birgit Sippel (S&D) in Iganzio Corrao (EFFD)

23.	Razno
24.	Naslednja seja
	8. april 2019, od 15.00 do 18.30 (Bruselj)


