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Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

LIBE(2019)0904_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
streda 4. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h
Brusel, Miestnosť: Paul-Henri Spaak (3C050)
streda 4. septembra 2019 od 14.30 do 15.30 h
Brusel, Miestnosť: Altiero Spinelli (1G-3)
streda 4. septembra 2019 od 15.30 do 18.30 h
Brusel, Miestnosť: Paul-Henri Spaak (1A002)
štvrtok 5. septembra 2019 od 9.00 do 12.45 h
Brusel, Miestnosť: Paul-Henri Spaak (3C050)
štvrtok 5. septembra 2019 od 15.00 do 18.30 h
Brusel, Miestnosť: Paul-Henri Spaak (3C050)

1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
(vrátane schválenia odporúčaní, ktoré prijali koordinátori podľa článku 214 rokovacieho poriadku, pozri oznámenie koordinátorov zo schôdze z 24. júla 2019)

UPOZORŇUJEME, ŽE VŠETKY ČASY UVEDENÉ V HARMONOGRAME SÚ IBA ORIENTAČNÉ A POČAS SCHÔDZE SA MÔŽU ZMENIŤ.
3.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	10. júla 2019	PV – PE639.769v02-00
4. septembra 2019 od 9.00 do 11.00 h
4.	Prezentácia priorít fínskeho predsedníctva Rady
LIBE/9/01071
	prezentácia ministerky spravodlivosti Anny-Maje Henrikssonovej a ministerky vnútra Marie Ohisalovej
4. septembra 2019 od 11.00 do 12.15 h
Predstavenie činností agentúr v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (SVV) – Europol
5.	Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)
LIBE/9/01072
	predstavenie úloh a činností Europolu výkonnou riaditeľkou Catherine De Bolleovou
predstavenie siete agentúr v oblasti SVV
predstavenie správy o vývoji a stave terorizmu v EÚ (TE-SAT) za rok 2019
4. septembra 2019 od 12.15 do 12.30 h
6.	Vykonávacie rozhodnutie Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Írsku
LIBE/9/00461
*	2019/0806(CNS)	07290/2019 – C8-0154/2019

Spravodajca:

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

LIBE


 
	preskúmanie návrhu správy
Schválenie uplatňovania zjednodušeného postupu bez pozmeňujúcich návrhov (článok 52 ods. 1)
* * *
4. septembra 2019 od 14.30 do 15.30 h
Za zatvorenými dverami – členovia výboru LIBE sú pozvaní, aby sa zúčastnili na schôdzi výboru CONT
v miestnosti Altiero Spinelli (ASP) 1G-3
7.	Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) - vypočutie s Ninou Gregoriovou, výkonnou riaditeľkou úradu EASO
LIBE/9/01073
* * *
4. septembra 2019 od 15.30 do 16.15 h
Predstavenie činností agentúr v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (SVV) – Eurojust, EMCDDA a CEPOL
(v miestnosti PHS 1 A 002)
8.	Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)
LIBE/9/01074
	predstavenie úloh a činností Eurojustu predsedom Ladislavom Hamranom
predstavenie európskeho registra pre boj proti terorizmu
predstavenie iniciatívy v oblasti digitálnej trestnej justície
predstavenie justičnej spolupráce v trestných veciach s tretími štátmi
4. septembra 2019 od 16.15 do 17.00 h
9.	Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
LIBE/9/01077
	predstavenie úloh a činností EMCDDA riaditeľom Alexisom Goosdeelom
predstavenie Európskej správy o drogách za rok 2019
predstavenie všeobecnej správy o činnosti za rok 2018
predstavenie hodnotenia EMCDDA v roku 2018
4. septembra 2019 od 17.00 do 17.45 h
10.	Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
LIBE/9/01078
	predstavenie úloh a činností agentúry CEPOL výkonným riaditeľom Detlefom Schröderom
predstavenie posúdenia strategických potrieb EÚ v oblasti odbornej prípravy (EU-STNA)
predstavenie strategickej priority „Počítačová kriminalita a digitálna kompetencia presadzovania práva“
predstavenie konsolidovanej výročnej správy o činnosti za rok 2018
predstavenie jednotného programového dokumentu na rok 2019
4. septembra 2019 od 17.45 do 18.15 h
11.	Vykonávacie rozhodnutie, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Srbskom zo strany Eurojustu
LIBE/9/00655
*	2019/0807(CNS)	10334/2019 – C9-0041/2019

Spravodajca:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Gestorský výbor:

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET, JURI
 
	predstavenie dohody Eurojustom
5. septembra 2019 od 9.00 do 9.45 h
*** Elektronické hlasovanie ***
12.	Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely
LIBE/9/00556
	2019/2028(BUD)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

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

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	prijatie návrhu stanoviska a rozpočtových pozmeňujúcich návrhov
*** Koniec elektronického hlasovania ***
5. septembra 2019 od 9.45 do 11.15 h
13.	Posilnenie právneho štátu v Únii - Koncepcia pre prijatie opatrení
COM(2019)0343
LIBE/9/00712
	výmena názorov s prvým podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom
Predstavenie činností agentúr v oblasti SVV – EASO a eu-LISA
5. septembra 2019 od 11.15 do 12.00 h
14.	Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
LIBE/9/01079
	predstavenie úloh a činností Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) výkonnou riaditeľkou Ninou Gregoriovou
5. septembra 2019 od 12.00 do 12.45 h
15.	Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
LIBE/9/01080
	predstavenie úloh a činností eu-LISA výkonným riaditeľom Krumom Garkovom
* * *
5. septembra 2019 od 13.30 do 14.45 h
Za zatvorenými dverami
16.	Schôdza koordinátorov
* * *
5. septembra 2019 od 15.00 do 16.00 h
17.	Vypočutie kandidáta vybraného na funkciu zástupcu výkonného riaditeľa Europolu (článok 54 nariadenia (EÚ) 2016/794, Jürgen Ebner)
Predstavenie činností agentúr v oblasti SVV – FRA
5. septembra 2019 od 16.00 do 16.45 h
18.	Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
LIBE/9/01081
	predstavenie úloh a činností FRA riaditeľom Michaelom O’Flahertym
5. septembra 2019 od 16.45 do 17.30 h
19.	Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)
LIBE/9/01082
	predstavenie úloh a činností EDPS zástupcom dozorného úradníka Wojciechom Wiewiórowskim
5. septembra 2019 od 17.30 do 18.30 h
20.	Dohoda medzi Kanadou a Európskou úniou o prenose a spracovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom
LIBE/9/00072
***	2013/0250(NLE)	12652/2013 – C8-0089/2014

Spravodajkyňa:

Sophia in 't Veld (Renew)

Gestorský výbor:

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET



TRAN


 
	prezentácia Komisie o uzatvorení dohody
21.	Rôzne otázky
22.	Nasledujúce schôdze
	12. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.00 do 17.30 h (Brusel)

