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Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

LIBE(2019)0912_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Torsdag den 12. september 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.00-17.30
Bruxelles
Mødelokale: Paul-Henri Spaak (3C050)
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
(herunder godkendelse af koordinatorernes henstillinger i henhold til forretningsordenens artikel 214, jf. koordinatorernes notat med tilbagemelding fra mødet den 5. september 2019)

BEMÆRK, AT ALLE TIDSINTERVALLER KUN ER VEJLEDENDE OG KAN ÆNDRES UNDER MØDET
Den 12. september 2019 kl. 9.00-9.40
3.	10-årsdag for EU's charter om grundlæggende rettigheder
LIBE/9/01184
	Fremlæggelse af årsberetningen for 2018 om anvendelsen af EU's charter om grundlæggende rettigheder ved Barbara Nolan, kontorchef, GD JUST, Kommissionen
Fremlæggelse af rapporten om grundlæggende rettigheder ved Michael O’Flaherty, direktør for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder
Den 12. september 2019 kl. 9.40-11.15
4.	Tilbagemelding om fremskridt med bekæmpelsen af desinformation samt status med hensyn til sikkerheden i 5G-net i EU
LIBE/9/01185
	Redegørelse ved Julian King, kommissær med ansvar for sikkerhedsunionen
Den 12. september 2019 kl. 11.15-12.00
Fælles drøftelse med Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (FEMM)
5.	Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet Anden rapport om de fremskridt, der er gjort i bekæmpelsen af menneskehandel (2018), i overensstemmelse med artikel 20 i direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor
COM(2018)0777
Fremlæggelse ved Kommissionen
Den 12. september 2019 kl. 12.00-12.30
6.	Gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Serbien
LIBE/9/00655
*	2019/0807(CNS)	10334/2019 – C9-0041/2019

Ordfører:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Kor.udv.:

LIBE


Udtalelser:

AFET



JURI –
Afgørelse: ingen udtalelse

 
	Behandling af udkast til betænkning
Den 12. september 2019 kl. 14.00-15.15
Præsentation af aktiviteterne i agenturer, der beskæftiger sig med retlige og indre anliggender (RIA) – Frontex
7.	Den europæiske grænse- og kystvagt (Frontex)
LIBE/9/01186
	Præsentation af Frontex' opgaver og aktiviteter ved Fabrice Leggeri, administrerende direktør for Frontex
Fremlæggelse af sårbarhedsvurdering - halvårsrapport 1/2019
Den 12. september 2019 kl. 15.15-16.00
8.	Den Europæiske Unions deltagelse som observatør i Europarådets Sammenslutning af Stater mod Korruption (GRECO)
LIBE/9/01187
	Redegørelse ved Kommissionen
Den 12. september 2019 kl. 16.00-16.45
9.	Kommissionens rapport om den fælles evaluering af gennemførelsen af aftalen mellem EU og USA om programmet til sporing af finansiering af terrorisme (TFTP)
LIBE/9/01188
	Fremlæggelse ved Laurent Muschel, direktør for sikkerhed, GD HOME, Kommissionen
Den 12. september 2019 kl. 16.45-17.30
10.	Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet Vejledning vedrørende forordningen om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union
COM(2019)0250
Redegørelse ved Kommissionen
11.	Diverse sager
12.	Næste møder
	den 16. september 2019 kl. 19.00-20.30 (Strasbourg)
den 23. september 2019 kl. 15.00-18.30
den 24. september 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30

