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Europaparlamentet
2014-2019

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

LIBE(2019)0401_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 1 april 2019 kl. 15.45–17.30
Bryssel, Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002)

Måndagen den 1 april 2019 kl. 17.30–18.30  (gemensamt sammanträde)
Bryssel, Lokal: Altiero Spinelli (1G-3)

Tisdagen den 2 april 2019 kl. 9.00–13.00
Bryssel, Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002)
Tisdagen den 2 april 2019 kl. 14.30–17.00
Bryssel, Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll
 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. Meddelanden från ordföranden
(inklusive godkännande av samordnarnas rekommendationer i enlighet med artikel 
205 i arbetsordningen, se samordnarnas not från sammanträdet den 21 mars 2019)

OBSERVERA ATT SAMTLIGA TIDSANGIVELSER ÄR PRELIMINÄRA OCH 
KAN ÄNDRAS UNDER SAMMANTRÄDET
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1 april 2019 kl. 15.45–16.30

4. EU-byråernas nätverk för rättsliga och inrikes frågor (RIF): rapport om 
verksamheten för 2018 och samarbetsprioriteringar under 2019
LIBE/8/15878
 Föredragning av Virginija Langbakk, direktör för Europeiska 

jämställdhetsinstitutet (EIGE), och Catherine De Bolle, verkställande direktör för 
Europol

1 april 2019 kl. 16.30–17.15

5. Ständiga kommittén för operativt samarbete i frågor som rör den inre 
säkerheten (COSI)
LIBE/8/06521
 Redogörelse för den sjätte rapporten till Europaparlamentet och de nationella 

parlamenten om arbetet i Ständiga kommittén för operativt samarbete i frågor som 
rör den inre säkerheten (COSI) för perioden juli 2017–december 2018 av 
Victor-Wili Apreutesei, det rumänska rådsordförandeskapet, ordförande för 
Ständiga kommittén för operativt samarbete i frågor som rör den inre säkerheten 
(COSI)

1 april 2019 kl. 17.15–17.30

Eventuellt

*** Elektronisk omröstning ***

6. Den europeiska gräns- och kustbevakningen
LIBE/8/14600
***I 2018/0330(COD) COM(2018)0631 – C8-0406/2018

Föredragande:
Roberta Metsola (PPE)

Ansv. utsk.:
LIBE

Rådg. utsk.:
AFET – Beslut: inget yttrande
BUDG – Jens Geier (S&D) AD – PE630.438v02-00

AM – PE630.649v01-00
PECH – Beslut: inget yttrande

 

 Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella 
förhandlingar

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

1 april 2019 kl. 17.30–18.30

*** Byte till budgetutskottets sammanträdeslokal (ASP – A1G-3) ***
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Gemensam debatt med budgetutskottet (BUDG) och budgetkontrollutskottet (CONT)

7. Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2017 och de åtgärder som Frontex 
vidtagit för att ta itu med de brister som konstaterats av revisionsrätten och 
framhållits av parlamentet
LIBE/8/15880
 Diskussion med Fabrice Leggeri, verkställande direktör för Frontex – Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån

2 april 2019 kl. 9.00–10.00

8. Uppföljning av parlamentets resolution från juli 2018 om riktlinjer för 
medlemsstaterna i syfte att förhindra kriminalisering av humanitär hjälp
LIBE/8/15881
 Diskussion med kommissionen, en företrädare för Frontex, en företrädare för det 

italienska inrikesministeriet (preliminärt) och Milena Zajović, ordförande för 
frivilligorganisationen ”Are you Syrious?” (AYS), som ger stöd till flyktingar och 
asylsökande, Kroatien

2 april 2019 kl. 10.00–10.45

9. Kontroll av ändamålsenligheten när det gäller laglig migration – utsikter till 
laglig migration under den nya valperioden
LIBE/8/15882
 Föredragning av kommissionen om rapporten om kontrollen av 

ändamålsenligheten i fråga om laglig migration
 Redogörelse för rapporten om kostnaden för uteblivna EU-åtgärder på området för 

laglig migration, av Wouter van Ballegooij och Elodie Thirion, enheten för 
europeiskt mervärde, Europaparlamentets utredningstjänst, och av Lina Vosyliūtė, 
CEPS

2 april 2019 kl. 10.45–11.15

10. EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)
LIBE/8/03842
 Redogörelse för årsrapporten av Ladislav Hamran, ordförande för Eurojust

2 april 2019 kl. 11.15–12.20

11. Strukturerad dialog med Dimitris Avramopoulos, kommissionsledamot med 
ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap
LIBE/8/03579
 Diskussion

2 april 2019 kl. 12.20–13.00

12. Kampanjen ”Time for Truth”
LIBE/8/15883
 Diskussion med Ciáran MacAirt, talesperson
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2 april 2019 kl. 14.30–14.45

13. Gemensamt sammanträde med utskottet för rättsliga frågor (JURI) – artikel 55 i 
arbetsordningen

Programmet för rättsliga frågor
CJ03/8/13979
***I 2018/0208(COD) COM(2018)0384 – C8-0235/2018
Ansv. utsk.: JURI, LIBE
Medföredragande: Josef Weidenholzer (S&D, LIBE)
Heidi Hautala (Verts/ALE, JURI)

• Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella 
förhandlingar

(se separat förslag till föredragningslista)

2 april 2019 kl. 14.45–15.50

*** Elektronisk omröstning ***

14. Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online
LIBE/8/14582
***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Föredragande:
Daniel Dalton (ECR) PR – PE633.042v01-00

AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Ansv. utsk.:
LIBE*

Rådg. utsk.:
ITRE – Beslut: inget yttrande
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

 

 Antagande av förslag till betänkande
 Omröstning om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar och om 

förhandlingsgruppens sammansättning

Eventuellt

15. Förteckning över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering 
när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder 
vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade 
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kungarikets utträde ur unionen
LIBE/8/15008
***I 2018/0390(COD) COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Föredragande:
Claude Moraes (S&D)

Ansv. utsk.:
LIBE

 

 Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella 
förhandlingar

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

2 april 2019 kl. 15.50–16.10

Gemensam debatt

16. Ingående av ett protokoll mellan Europeiska unionen, Island och Konungariket 
Norge till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och 
Konungariket Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat 
som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en 
medlemsstat eller i Island eller Norge vad gäller åtkomst till Eurodac för 
brottsbekämpande ändamål
LIBE/8/15223
*** 2018/0419(NLE) COM(2018)0826

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

Ansv. utsk.:
LIBE

 

 Behandling av förslag till betänkande

17. Ingående av ett protokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och 
Konungariket Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken 
medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i 
tredjeland har gett in i Danmark eller någon annan medlemsstat i Europeiska 
unionen, och om Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv 
tillämpning av Dublinkonventionen, i syfte att utvidga detta avtal till att omfatta 
brottsbekämpning
LIBE/8/15224
*** 2018/0423(NLE) COM(2018)0835

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

Ansv. utsk.:
LIBE

 

 Behandling av förslag till betänkande
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18. Ingående av ett protokoll mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet 
och Furstendömet Liechtenstein till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och 
Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken 
stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en 
medlemsstat eller i Schweiz vad gäller åtkomst till Eurodac för 
brottsbekämpande ändamål
LIBE/8/15225
*** 2018/0418(NLE) COM(2018)0828

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

Ansv. utsk.:
LIBE

 

 Behandling av förslag till betänkande

2 april 2019 kl. 16.10–16.30

Gemensam debatt

19. Ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Serbien 
om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i 
Republiken Serbien
LIBE/8/15173
*** 2018/0409(NLE) COM(2018)0797

Föredragande:
Péter Niedermüller (S&D)

Ansv. utsk.:
LIBE

Rådg. utsk.:
AFET – Beslut: inget yttrande

 

 Behandling av förslag till betänkande

20. Ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Montenegro om 
åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i 
Montenegro
LIBE/8/15616
*** 2019/0043(NLE) COM(2019)0090

Föredragande:
Péter Niedermüller (S&D)

Ansv. utsk.:
LIBE

Rådg. utsk.:
AFET

 

 Behandling av förslag till betänkande

21. Avtalet mellan Europeiska unionen och Bosnien och Hercegovina om åtgärder 
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som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Bosnien och 
Hercegovina
LIBE/8/15674
*** 2019/0060(NLE) COM(2019)0110

Föredragande:
Péter Niedermüller (S&D)

Ansv. utsk.:
LIBE

Rådg. utsk.:
AFET

 

 Behandling av förslag till betänkande

2 april 2019 kl. 16.30–17.00

22. Europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för elektroniska bevis i 
straffrättsliga förfaranden
LIBE/8/12854
***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Föredragande:
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

Ansv. utsk.:
LIBE

Rådg. utsk.:
IMCO – Beslut: inget yttrande

 

 Redogörelse för ett arbetsdokument om skyddsåtgärder och rättsmedel (inbegripet 
dataskyddsåtgärder) av föredragande Birgit Sippel (S&D) och Romeo Franz 
(Verts/ALE)

 Redogörelse för ett arbetsdokument om verkställighet av europeiska 
bevarandeorder (EPOC-PR) av föredragande Birgit Sippel (S&D) och Ignazio 
Corrao (EFDD)

23. Övriga frågor

24. Kommande sammanträden
 8 april 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)


