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Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

LIBE(2019)0924_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Tirsdag den 24. september 2019 kl. 14.30-18.30
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (4Q2)
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
BEMÆRK, AT ALLE TIDSINTERVALLER KUN ER VEJLEDENDE OG KAN ÆNDRES UNDER MØDET
Den 24. september 2019 kl. 14.30-16.30
3.	Forhandling om LIBEs prioriteter for den 9. valgperiode
(opfølgning på koordinatorernes afgørelse af 11. juli 2019)
• Drøftelse
Den 24. september 2019 kl. 16.30-17.00
4.	Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA
LIBE/9/01249
***I	2018/0152(COD)	COM(2018)0302 – C8-0185/2018

Ordfører:

Paulo Rangel (PPE)

Kor.udv.:

LIBE


 
	Drøftelse
Den 24. september 2019 kl. 17.00-17.30
5.	Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om analyse af ikkedomsbaserede konfiskationsforanstaltninger i Den Europæiske Union
SWD(2019)1050
- Redegørelse ved Europa-Kommissionen
Den 24. september 2019 kl. 17.30-18.00
6.	Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA
LIBE/9/00459
***I	2018/0330B(COD)	COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

Ordfører:

Roberta Metsola (PPE)

Kor.udv.:

LIBE


Udtalelser:

BUDG –
Afgørelse: ingen udtalelse

 
	Behandling af udkast til betænkning
Den 24. september 2019 kl. 18.00-18.30
*** Elektronisk afstemning ***
7.	Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser
LIBE/9/01281
***I	2017/0245(COD)	COM(2017)0571 – C8-0326/2017

Ordfører:

Tanja Fajon (S&D)

Kor.udv.:

LIBE


 
	Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger og om forhandlingsdelegationens sammensætning
8.	Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA
LIBE/9/01249
***I	2018/0152(COD)	COM(2018)0302 – C8-0185/2018

Ordfører:

Paulo Rangel (PPE)

Kor.udv.:

LIBE


 
	Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger og om forhandlingsdelegationens sammensætning 
9.	EF-statistikker over migration og international beskyttelse
LIBE/9/01280
***I	2018/0154(COD)	COM(2018)0307 – C8-0182/2018

Ordfører:

Jan-Christoph Oetjen (Renew)

Kor.udv.:

LIBE


 
	Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger og om forhandlingsdelegationens sammensætning
10.	Handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri for perioden 2021-2027 (Pericles IV-programmet)
LIBE/9/01283
***I	2018/0194(COD)	COM(2018)0369 – C8-0240/2018

Ordfører:

Clare Daly (GUE/NGL)

Kor.udv.:

LIBE


 
	Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger og om forhandlingsdelegationens sammensætning 
11.	Oprettelse af programmet for rettigheder og værdier
LIBE/9/01282
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Ordfører:

Alice Kuhnke (Verts/ALE)

Kor.udv.:

LIBE


 
	Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger og om forhandlingsdelegationens sammensætning
12.	Oprettelse af Asyl- og Migrationsfonden
LIBE/9/01284
***I	2018/0248(COD)	COM(2018)0471 – C8-0271/2018

Ordfører:

Miriam Dalli (S&D)

Kor.udv.:

LIBE


 
	Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger og om forhandlingsdelegationens sammensætning
13.	Etablering af instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning
LIBE/9/01285
***I	2018/0249(COD)	COM(2018)0473 – C8-0272/2018

Ordfører:

Tanja Fajon (S&D)

Kor.udv.:

LIBE


 
	Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger og om forhandlingsdelegationens sammensætning
14.	Oprettelse af Fonden for Intern Sikkerhed
LIBE/9/01286
***I	2018/0250(COD)	COM(2018)0472 – C8-0267/2018

Ordfører:

Monika Hohlmeier (PPE)

Kor.udv.:

LIBE


 
	Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger og om forhandlingsdelegationens sammensætning
15.	Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold
LIBE/9/01287
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Ordfører:

Patryk Jaki (ECR)

Kor.udv.:

LIBE


 
	Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger og om forhandlingsdelegationens sammensætning
*** Elektronisk afstemning afsluttet ***
16.	Diverse sager
17.	Næste møder
(skal bekræftes)

