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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE(2019)0904_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 4 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч.
Брюксел, Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)
Сряда, 4 септември 2019 г., 14.30–15.30 ч.

Брюксел, Зала: „Алтиеро Спинели“ (1G-3)
Сряда, 4 септември 2019 г., 15.30–18.30 ч.
Брюксел, Зала: „Пол-Анри Спак“ (1A002)

Четвъртък, 5 септември 2019 г., 9.00–12.45 ч.
Брюксел, Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)

Четвъртък, 5 септември 2019 г., 15.00–18.30 ч.
Брюксел, Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

(включително одобряване на препоръките на координаторите съгласно член 214 
от Правилника за дейността, вж. докладната записка на координаторите от 
заседанието от 24 юли 2019 г.)

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО 
ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА 
ЗАСЕДАНИЕТО.

3. Одобрение на протоколите от заседанията:
 10 юли 2019 г. PV – PE639.769v02-00

4 септември 2019 г., 9.00–11.00 ч.
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4. Представяне на приоритетите на финландското председателство на Съвета
LIBE/9/01071
 Представяне от Ана-Мая Хенриксон, министър на правосъдието, и Мария 

Охисало, министър на вътрешните работи

4 септември 2019 г., 11.00–12.15 ч.

Представяне на дейността на агенциите в областта на правосъдието и 
вътрешните работи (ПВР) – ЕВРОПОЛ

5. Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол)
LIBE/9/01072
 Представяне на задачите и дейността на Европол от Катрин де Бол, 

изпълнителен директор
 Представяне на мрежата на агенциите в областта на ПВР
 Представяне на доклада за 2019 г. относно обстановката и тенденциите, 

свързани с тероризма в ЕС (TE-SAT)

4 септември 2019 г., 12.15–12.30 ч.

6. Предложение за решение за изпълнение на Съвета за започване на 
автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на 
превозните средства в Ирландия
LIBE/9/00461
* 2019/0806(CNS) 07290/2019 – C8-0154/2019

Докладчик:
Хуан Фернандо Лопес Агилар (S&D) PR – PE638.778v01-00

Водеща:
LIBE

 Разглеждане на проекта на доклад
 Одобряване на прилагането на опростената процедура без изменения (член 

52, параграф 1)

* * *

4 септември 2019 г., 14.30–15.30 ч.

При закрити врати – членовете на комисия LIBE са поканени да участват в 
заседанието на комисията CONT в зала „Алтиеро Спинели“ (ASP) 1G-3

7. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището –
Изслушване на Нина Грегори, изпълнителен директор на Европейската 
служба за подкрепа в областта на убежището
LIBE/9/01073

* * *
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4 септември 2019 г., 15.30–16.15 ч.

Представяне на дейността на агенциите в областта на правосъдието и 
вътрешните работи (ПВР) – ЕВРОЮСТ, ЕЦМНН и CEPOL
(в зала PHS 1 A 002)

8. Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на 
наказателното правосъдие (Европол)
LIBE/9/01074
 Представяне на задачите и дейността на Евроюст от Ладислав Хамран, 

председател
 Представяне на Европейския регистър за борба с тероризма
 Представяне на инициативата за цифрово наказателно правосъдие
 Представяне относно сътрудничеството в областта на наказателното 

правосъдие с трети държави

4 септември 2019 г., 16.15–17.00 ч.

9. Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)
LIBE/9/01077
 Представяне на задачите и дейността на ЕЦМНН от Алексис Госдел, 

директор
 Представяне на Европейския доклад относно наркотиците за 2019 г.
 Представяне на Общия доклад за дейността за 2018 г.
 Представяне на оценката на ЕЦМНН за 2018 г.

4 септември 2019 г., 17.00–17.45 ч.

10. Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането 
(CEPOL)
LIBE/9/01078
 Представяне на задачите и дейността на CEPOL от Детлеф Шрьодер, 

изпълнителен директор
 Представяне на стратегическата оценка на ЕС на нуждите от обучение 

(EU-STNA)
 Представяне на стратегическия приоритет „Киберпрестъпност и цифрови 

умения в областта на правоприлагането“
 Представяне на консолидирания годишен доклад за дейността за 2018 г.
 Представяне на единния програмен документ за 2019 г.

4 септември 2019 г., 17.45–18.15 ч.

11. Решение за изпълнение за одобряване на сключването от страна на 
Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Сърбия
LIBE/9/00655
* 2019/0807(CNS) 10334/2019 – C9-0041/2019

Докладчик:
Хуан Фернандо Лопес Агилар (S&D)
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Водеща:
LIBE

Подпомагащи:
AFET, JURI

 Представяне на споразумението от Евроюст

5 септември 2019 г., 9.00–9.45 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

12. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички 
раздели
LIBE/9/00556

2019/2028(BUD)

Докладчик по становище:
Гуендолин Делбос-Корфийлд (Verts/ALE) PA – PE639.622v01-00

AM – PE640.610v01-00
Водеща:

BUDG – Моника Холмайер (PPE)
Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 Приемане на проекта на становище и на бюджетните изменения

*** Край на електронното гласуване ***

5 септември 2019 г., 9.45–11.15 ч.

13. Укрепване на върховенството на закона в Съюза: План за действие
COM(2019)0343
LIBE/9/00712
 Размяна на мнения с Франс Тимерманс, първи заместник-председател на 

Европейската комисия

Представяне на дейността на агенциите в областта на ПВР – EASO и eu-LISA

5 септември 2019 г., 11.15–12.00 ч.

14. Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
LIBE/9/01079
 Представяне на задачите и дейността на Европейската служба за подкрепа в 

областта на убежището (EASO) от Нина Грегори, изпълнителен директор

5 септември 2019 г., 12.00–12.45 ч.

15. Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на 
широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие (eu-LISA)
LIBE/9/01080
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 Представяне на задачите и дейността на eu-LISA от Крум Гърков, 
изпълнителен директор

* * *

5 септември 2019 г., 13.30–14.45 ч.

При закрити врати

16. Заседание на координаторите

* * *

5 септември 2019 г., 15.00–16.00 ч.

17. Изслушване на кандидата, избран за поста заместник изпълнителен 
директор на Европол (член 54 от Регламент (ЕС) 2016/794), г-н Юрген 
Ебнер

Представяне на дейността на агенциите в областта на ПВР – FRA

5 септември 2019 г., 16.00–16.45 ч.

18. Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
LIBE/9/01081
 Представяне на задачите и дейността на FRA от Майкъл О’Флеърти, 

директор

5 септември 2019 г., 16.45–17.30 ч.

19. Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)
LIBE/9/01082
 Представяне на задачите и дейността на ЕНОЗД от Войчех Виевиоровски, 

заместник в ЕНОЗД

5 септември 2019 г., 17.30–18.30 ч.

20. Споразумението между Канада и Европейския съюз относно обработката и 
предаването на резервационни данни на пътниците (PNR данни)
LIBE/9/00072
*** 2013/0250(NLE) 12652/2013 – C8-0089/2014

Докладчик:
София ин 'т Велд (Renew)

Водеща:
LIBE

Подпомагащи:
AFET
TRAN
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 Представяне на сключването на споразумението от Комисията

21. Разни въпроси

22. Следващи заседания
 12 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.00–17.30 ч. (Брюксел)
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