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Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

LIBE(2019)0904_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Středa 4. září 2019, 9:00–12:30
Brusel, Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)
Středa 4. září 2019, 14:30–15:30
Brusel, Místnost: Altiero Spinelli (1G-3)
Středa 4. září 2019, 15:30–18:30
Brusel, Místnost: Paul-Henri Spaak (1A002)
Čtvrtek 5. září 2019, 9:00–12:45
Brusel, Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)
Čtvrtek 5. září 2019, 15:00–18:30
Brusel, Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedy
(včetně schválení doporučení koordinátorů podle článku 214 jednacího řádu, viz zpráva koordinátorů ze schůze konané dne 24. července 2019)

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE CELÝ ČASOVÝ ROZPIS JE POUZE ORIENTAČNÍ A MŮŽE SE V PRŮBĚHU SCHŮZE ZMĚNIT
3.	Schválení zápisu ze schůze:
	10. července 2019	PV – PE639.769v02-00
4. září 2019, 9:00–11:00
4.	Prezentace priorit finského předsednictví Rady
LIBE/9/01071
	s prezentací vystoupí ministryně spravedlnosti Anna-Maja Henrikssonová a ministryně vnitra Maria Ohisaloová
4. září 2019, 11:00–12:15
Prezentace činnosti agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (SVV) – EUROPOL
5.	Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
LIBE/9/01072
	úkoly a činnost agentury Europol představí výkonná ředitelka Catherine De Bolleová
prezentace sítě agentur působících v oblasti SVV
prezentace zprávy o stavu a vývoji terorismu v EU v roce 2019
4. září 2019, 12:15–12:30
6.	Prováděcí rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Irsku
LIBE/9/00461
*	2019/0806(CNS)	07290/2019 – C8-0154/2019

Zpravodaj:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
PR – PE638.778v01-00
Příslušný výbor:

LIBE


 
	projednání návrhu zprávy
schválení použití zjednodušeného postupu bez pozměňovacích návrhů (čl. 52 odst. 1)
* * *
4. září 2019, 14:30–15:30
Neveřejné jednání – členové výboru LIBE přizváni na schůzi výboru CONT
v místnosti Altiero Spinelli (ASP) 1G-3
7.	Absolutorium 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) – slyšení s výkonnou ředitelkou úřadu EASO Ninou Gregoriovou
LIBE/9/01073
* * *
4. září 2019, 15:30–16:15
Prezentace činnosti agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (SVV) – EUROJUST, EMCDDA a CEPOL
(v místnosti PHS 1 A 002)
8.	Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)
LIBE/9/01074
	úkoly a činnost agentury Eurojust představí její předseda Ladislav Hamran
prezentace evropského protiteroristického registru
prezentace iniciativy týkající se digitálního trestního soudnictví
prezentace na téma spolupráce se třetími zeměmi v oblasti trestního soudnictví
4. září 2019, 16:15–17:00
9.	Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
LIBE/9/01077
	úkoly a činnost agentury EMCDDA představí její ředitel Alexis Goosdeel
prezentace evropské zprávy o problematice drog za rok 2019
prezentace souhrnné zprávy o činnosti za rok 2018
prezentace hodnocení činnosti agentury EMCDDA za rok 2018
4. září 2019, 17:00–17:45
10.	Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
LIBE/9/01078
	úkoly a činnost agentury CEPOL představí její výkonný ředitel Detlef Schröder
prezentace hodnocení strategických vzdělávacích potřeb EU (EU-STNA)
prezentace strategické priority „Kyberkriminalita a digitální kompetence v oblasti prosazování práva“
prezentace souhrnné výroční zprávy o činnosti za rok 2018
prezentace jednotného programového dokumentu na rok 2019
4. září 2019, 17:45–18:15
11.	Prováděcí rozhodnutí, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Srbskem ze strany Eurojustu
LIBE/9/00655
*	2019/0807(CNS)	10334/2019 – C9-0041/2019

Zpravodaj:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Příslušný výbor:

LIBE


Stanoviska:

AFET, JURI
 
	představení dohody zástupcem agentury Eurojust
5. září 2019, 9:00–9:45
*** Elektronické hlasování ***
12.	Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
LIBE/9/00556
	2019/2028(BUD)	

Zpravodajka:

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)
PA – PE639.622v01-00
AM – PE640.610v01-00
Příslušný výbor:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	přijetí návrhu stanoviska a rozpočtových pozměňovacích návrhů
*** Konec elektronického hlasování ***
5. září 2019, 9:45–11:15
13.	Posilování právního státu v rámci Unie – Akční plán COM(2019)0343
COM(2019)0343
LIBE/9/00712
	výměna názorů s prvním místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem
Prezentace činnosti agentur působících v oblasti SVV – EASO a eu-LISA
5. září 2019, 11:15–12:00
14.	Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
LIBE/9/01079
	úkoly a činnost úřadu EASO představí jeho výkonná ředitelka Nina Gregoriová
5. září 2019, 12:00–12:45
15.	Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
LIBE/9/01080
	úkoly a činnost agentury eu-LISA představí její výkonný ředitel Krum Garkov
* * *
5. září 2019, 13:30–14:45
Neveřejná schůze
16.	Schůze koordinátorů
* * *
5. září 2019, 15:00–16:00
17.	Slyšení s Jürgenem Ebnerem, kandidátem na funkci zástupce výkonného ředitele agentury Europol (článek 54 nařízení (EU) 2016/794)
Prezentace činnosti agentur působících v oblasti SVV – FRA
5. září 2019, 16:00–16:45
18.	Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
LIBE/9/01081
	úkoly a činnost agentury FRA představí její ředitel Michael O’Flaherty
5. září 2019, 16:45–17:30
19.	Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)
LIBE/9/01082
	úkoly a činnost EIOÚ představí asistent inspektora Wojciech Wiewiórowski
5. září 2019, 17:30–18:30
20.	Dohoda mezi Kanadou a Evropskou unií o předávání a zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících
LIBE/9/00072
***	2013/0250(NLE)	12652/2013 – C8-0089/2014

Zpravodajka:

Sophia in 't Veld (Renew)

Příslušný výbor:

LIBE


Stanoviska:

AFET



TRAN


 
	zástupce Komise přednese prezentaci o uzavření uvedené dohody
21.	Různé
22.	Příští schůze
	12. září 2019, 9:00–12:30 a 14:00–17:30 (Brusel)

