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Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

LIBE(2019)0924_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019, από 14.30 έως 18.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q2)
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΟΝΟΘΥΡΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.
24 Σεπτεμβρίου 2019, από 14.30 έως 16.30
3.	Συζήτηση για τις προτεραιότητες της επιτροπής LIBE για την 9η κοινοβουλευτική περίοδο
(παρακολούθηση της απόφασης των Συντονιστών της 11ης Ιουλίου 2019)
Ανταλλαγή απόψεων
24 Σεπτεμβρίου 2019, από 16.30 έως 17.00
4.	Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του κανονισμού ΧΧ/2018 [Κανονισμός για τη Διαλειτουργικότητα] και της απόφασης 2004/512/ΕΚ, και για την κατάργηση της απόφασης του Συμβουλίου 2008/633/ΔΕΥ
LIBE/9/01249
***I	2018/0152(COD)	COM(2018)0302 – C8-0185/2018

Εισηγητής:

Paulo Rangel (PPE)

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Ανταλλαγή απόψεων
24 Σεπτεμβρίου 2019, από 17.00 έως 17.30
5.	Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με θέμα: Ανάλυση μέτρων δήμευσης μη βασιζόμενων σε καταδίκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
SWD(2019)1050
- Παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
24 Σεπτεμβρίου 2019, από 17.30 έως 18.00
6.	Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή: επιγραμμικό μητρώο γνησίων και πλαστών εγγράφων (FADO) και κατάργηση της κοινής δράσης του Συμβουλίου αριθ. 98/700/JHA
LIBE/9/00459
***I	2018/0330B(COD)	COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

Εισηγήτρια:

Roberta Metsola (PPE)

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδότηση:

BUDG –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
24 Σεπτεμβρίου 2019, από 18.00 έως 18.30
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
7.	Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα
LIBE/9/01281
***I	2017/0245(COD)	COM(2017)0571 – C8-0326/2017

Εισηγήτρια:

Tanja Fajon (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Ψηφοφορία περί απόφασης έναρξης διοργανικών διαπραγματεύσεων και σύνθεσης της ομάδας των διαπραγματευτών
8.	Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του κανονισμού ΧΧ/2018 [Κανονισμός για τη Διαλειτουργικότητα] και της απόφασης 2004/512/ΕΚ, και για την κατάργηση της απόφασης του Συμβουλίου 2008/633/ΔΕΥ
LIBE/9/01249
***I	2018/0152(COD)	COM(2018)0302 – C8-0185/2018

Εισηγητής:

Paulo Rangel (PPE)

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Ψηφοφορία περί απόφασης έναρξης διοργανικών διαπραγματεύσεων και σύνθεσης της ομάδας των διαπραγματευτών
9.	Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία
LIBE/9/01280
***I	2018/0154(COD)	COM(2018)0307 – C8-0182/2018

Εισηγητής:

Jan-Christoph Oetjen (Renew)

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Ψηφοφορία περί απόφασης έναρξης διοργανικών διαπραγματεύσεων και σύνθεσης της ομάδας των διαπραγματευτών
10.	Θέσπιση προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Pericles IV»)
LIBE/9/01283
***I	2018/0194(COD)	COM(2018)0369 – C8-0240/2018

Εισηγήτρια:

Clare Daly (GUE/NGL)

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Ψηφοφορία περί απόφασης έναρξης διοργανικών διαπραγματεύσεων και σύνθεσης της ομάδας των διαπραγματευτών
11.	Θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες»
LIBE/9/01282
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Εισηγήτρια:

Alice Kuhnke (Verts/ALE)

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Ψηφοφορία περί απόφασης έναρξης διοργανικών διαπραγματεύσεων και σύνθεσης της ομάδας των διαπραγματευτών
12.	Θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης
LIBE/9/01284
***I	2018/0248(COD)	COM(2018)0471 – C8-0271/2018

Εισηγήτρια:

Miriam Dalli (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Ψηφοφορία περί απόφασης έναρξης διοργανικών διαπραγματεύσεων και σύνθεσης της ομάδας των διαπραγματευτών
13.	Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων
LIBE/9/01285
***I	2018/0249(COD)	COM(2018)0473 – C8-0272/2018

Εισηγήτρια:

Tanja Fajon (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Ψηφοφορία περί απόφασης έναρξης διοργανικών διαπραγματεύσεων και σύνθεσης της ομάδας των διαπραγματευτών
14.	Θέσπιση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας
LIBE/9/01286
***I	2018/0250(COD)	COM(2018)0472 – C8-0267/2018

Εισηγήτρια:

Monika Hohlmeier (PPE)

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Ψηφοφορία περί απόφασης έναρξης διοργανικών διαπραγματεύσεων και σύνθεσης της ομάδας των διαπραγματευτών
15.	Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο
LIBE/9/01287
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Εισηγητής:

Patryk Jaki (ECR)

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Ψηφοφορία περί απόφασης έναρξης διοργανικών διαπραγματεύσεων και σύνθεσης της ομάδας των διαπραγματευτών
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
16.	Διάφορα
17.	Προσεχείς συνεδριάσεις
(προς επιβεβαίωση)

