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Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE(2019)0912_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Четвъртък, 12 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.00–17.30 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 5 септември 2019 г.)

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА ЗАСЕДАНИЕТО.
12 септември 2019 г., 9.00–9.40 ч.
3.	10-а годишнина на Хартата на основните права на Европейския съюз
LIBE/9/01184
	Представяне на годишния доклад за 2018 г. относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС от Барбара Нолан, началник на отдел, ГД „Правосъдие и потребители“, Европейска комисия 
Представяне на доклада за основните права от Майкъл О’Флеърти, директор на Агенцията на ЕС за основните права.
12 септември 2019 г., 9.40–11.15 ч.
4.	Обратна информация относно напредъка в борбата с дезинформацията и актуалното състояние на сигурността на 5G мрежите в ЕС
LIBE/9/01185
	Представяне от Джулиан Кинг, член на Комисията, отговарящ за Съюза на сигурност
12 септември 2019 г., 11.15–12.00 ч.
Съвместно разискване с комисията по правата на жените и равенството между половете (FEMM)
5.	Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета: Втори доклад относно напредъка в борбата с трафика на хора (2018 г.) съгласно изискванията в член 20 от Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него
COM(2018)0777
Изложение на Комисията
12 септември 2019 г., 12.00–12.30 ч.
6.	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)

Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFET



JURI –
Решение: без становище

 
	Разглеждане на проекта на доклад
12 септември 2019 г., 14.00–15.15 ч.
Представяне на дейността на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР) – Frontex
7.	Европейска гранична и брегова охрана (Frontex)
LIBE/9/01186
	Представяне на задачите и дейността на Frontex от Фабрис Леджери, изпълнителен директор на Frontex
Представяне на оценката на уязвимостта – двугодишен доклад 1/2019
12 септември 2019 г., 15.15–16.00 ч.
8.	Участие на Европейския съюз като наблюдател в Групата държави срещу корупцията (GRECO) на Съвета на Европа
LIBE/9/01187
	Изложение на Комисията
12 септември 2019 г., 16.00–16.45 ч.
9.	Доклад на Комисията относно съвместния преглед на прилагането на Споразумението между ЕС и САЩ за Програмата за проследяване на финансирането на тероризма
LIBE/9/01188
	Представяне от Лоран Мюшел, директор по сигурността, ГД „Миграция и вътрешни работи“, Европейска комисия
12 септември 2019 г., 16.45–17.30 ч.
10.	Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета: Насоки във връзка с Регламента относно рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз
COM(2019)0250
Изложение на Комисията
11.	Разни въпроси
12.	Следващи заседания
	16 септември 2019 г., 19.00–20.30 ч. (Страсбург)
23 септември 2019 г., 15.00–18.30 ч.
24 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

