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Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

LIBE(2019)0912_1
OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Seja
v četrtek, 12. septembra 2019, od 9.00 do 12.30 in od 14.00 do 17.30
Bruselj
Sejna soba: Paul-Henri Spaak (3C050)
1.	Sprejetje dnevnega reda
2.	Sporočila predsednika
(skupaj s sprejetimi priporočili koordinatorjev v skladu s členom 214 Poslovnika, glej njihovo sporočilo s povratnimi informacijami s seje 5. septembra 2019)

ČASOVNA RAZPOREDITEV JE OKVIRNA IN SE LAHKO MED SEJO SPREMENI.
12. september 2019 od 9.00 do 9.40
3.	10. obletnica Listine Evropske unije o temeljnih pravicah
LIBE/9/01184
	Predstavitev letnega poročila za leto 2018 o uporabi Listine EU o temeljnih pravicah, ki jo je pripravila vodja enote pri GD za pravosodje in potrošnike pri Evropski komisiji Barbara Nolan

Predstavitev poročila o temeljnih pravicah, ki jo je pripravil direktor Agencije Evropske unije za temeljne pravice Michael O'Flaherty
12. september 2019 od 9.40 do 11.15
4.	Povratne informacije o boju proti dezinformacijam in o stanju na področju varnosti omrežij 5G v EU
LIBE/9/01185
	Predstavitev komisarja za varnostno unijo Juliana Kinga

12. september 2019 od 11.15 do 12.00
Skupna razprava z Odborom za pravice žensk in enakost spolov (FEMM)
5.	Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu Drugo poročilo o napredku v boju proti trgovini z ljudmi (2018) v skladu s členom 20 Direktive 2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev
COM(2018)0777
Predstavitev Komisije
12. september 2019 od 12.00 do 12.30
6.	Izvedbeni sklep Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Srbijo s strani Eurojusta
LIBE/9/00655
*	2019/0807(CNS)	10334/2019 – C9-0041/2019
Poročevalec:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Pristojni odbor:

LIBE


Mnenje:

AFET



JURI –
Sklep: brez mnenja

	Obravnava osnutka poročila

12. september 2019 od 14.00 do 15.15
Predstavitev dejavnosti agencij za pravosodje in notranje zadeve (PNZ) – Frontex
7.	Evropska mejna in obalna straža (Frontex)
LIBE/9/01186
	Predstavitev nalog in dejavnosti Frontexa, ki jo je pripravil njegov izvršni direktor Fabrice Leggeri

Predstavitev ocene ranljivosti – polletno poročilo 1/2019
12. september 2019 od 15.15 do 16.00
8.	Sodelovanje Evropske unije kot opazovalke v Skupini držav proti korupciji (GRECO) v okviru Sveta Evrope
LIBE/9/01187
	Predstavitev Komisije

12. september 2019 od 16.00 do 16.45
9.	Poročilo Komisije o skupnem pregledu izvajanja sporazuma med EU in ZDA o programu za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (TFTP)
LIBE/9/01188
	Predstavitev, ki jo je pripravil direktor za varnost pri GD za migracije in notranje zadeve pri Evropski komisiji Laurent Muschel

12. september 2019 od 16.45 do 17.30
10.	Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - Smernice k uredbi o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji
COM(2019)0250
Predstavitev Komisije
11.	Razno
12.	Naslednji seji
	16. september 2019 od 19.00 do 20.30 (Strasbourg)

23. september 2019 od 15.00 do 18.30
24. september 2019 od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

