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Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

LIBE(2019)0924_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Terça-feira, 24 de setembro de 2019, 14.30–18.30
Bruxelas
Sala: József Antall (4Q2)
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
CHAMA-SE A ATENÇÃO PARA O FACTO DE TODOS OS HORÁRIOS SEREM APENAS INDICATIVOS E PODEREM SER ALTERADOS DURANTE A REUNIÃO.
24 de setembro de 2019, 14.30–16.30
3.	Debate sobre as prioridades da Comissão LIBE para a 9ª legislatura
(seguimento da decisão dos coordenadores de 11 de julho de 2019)
- Troca de pontos de vista
24 de setembro de 2019, 16.30–17.00
4.	Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 726/2004, o Regulamento (CE) n.º 810/2009, o Regulamento (UE) 2017/2226, o Regulamento (UE) 2016/399, o Regulamento n.º XX/2018 [Regulamento Interoperabilidade], e a Decisão 2004/512/CE e que revoga a Decisão 2005/387/JAI do Conselho
LIBE/9/01249
***I	2018/0152(COD)	COM(2018)0302 – C8-0185/2018

Relator:

Paulo Rangel (PPE)

Fundo:

LIBE


 
	Troca de pontos de vista
24 de setembro de 2019, 17.00–17.30
5.	Documento de trabalho dos serviços da Comissão que contém uma análise das medidas de confisco sem condenação na União Europeia
SWD(2019)1050
- Exposição da Comissão Europeia
24 de setembro de 2019, 17.30–18.00
6.	Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira: Sistema de documentos falsos e autênticos em linha (FADO) e revogação da Ação Comum 98/700/JAI do Conselho
LIBE/9/00459
***I	2018/0330B(COD)	COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

Relatora:

Roberta Metsola (PPE)

Fundo:

LIBE


Pareceres:

BUDG –
Decisão: não emitir parecer

 
	Apreciação do projeto de relatório
24 de setembro de 2019, 18.00–18.30
*** Período de votação eletrónica ***
7.	Reintrodução temporária do controlo nas fronteiras internas
LIBE/9/01281
***I	2017/0245(COD)	COM(2017)0571 – C8-0326/2017

Relatora:

Tanja Fajon (S&D)

Fundo:

LIBE


 
	Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais e da composição da equipa de negociação
8.	Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 726/2004, o Regulamento (CE) n.º 810/2009, o Regulamento (UE) 2017/2226, o Regulamento (UE) 2016/399, o Regulamento n.º XX/2018 [Regulamento Interoperabilidade], e a Decisão 2004/512/CE e que revoga a Decisão 2005/387/JAI do Conselho
LIBE/9/01249
***I	2018/0152(COD)	COM(2018)0302 – C8-0185/2018

Relator:

Paulo Rangel (PPE)

Fundo:

LIBE


 
	Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais e da composição da equipa de negociação
9.	Estatísticas comunitárias sobre migração e proteção internacional
LIBE/9/01280
***I	2018/0154(COD)	COM(2018)0307 – C8-0182/2018

Relator:

Jan-Christoph Oetjen (Renew)

Fundo:

LIBE


 
	Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais e da composição da equipa de negociação
10.	Criação de um programa de intercâmbio, assistência e formação para proteção do euro contra a falsificação para o período de 2021-2027 (o «Programa Pericles IV»)
LIBE/9/01283
***I	2018/0194(COD)	COM(2018)0369 – C8-0240/2018

Relatora:

Clare Daly (GUE/NGL)

Fundo:

LIBE


 
	Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais e da composição da equipa de negociação
11.	Criação do Programa «Direitos e Valores»
LIBE/9/01282
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Relatora:

Alice Kuhnke (Verts/ALE)

Fundo:

LIBE


 
	Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais e da composição da equipa de negociação
12.	Criação do Fundo para o Asilo e a Migração
LIBE/9/01284
***I	2018/0248(COD)	COM(2018)0471 – C8-0271/2018

Relatora:

Miriam Dalli (S&D)

Fundo:

LIBE


 
	Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais e da composição da equipa de negociação
13.	Criação, no âmbito do Fundo para a Gestão Integrada das Fronteiras, do instrumento de apoio financeiro à gestão das fronteiras e dos vistos
LIBE/9/01285
***I	2018/0249(COD)	COM(2018)0473 – C8-0272/2018

Relatora:

Tanja Fajon (S&D)

Fundo:

LIBE


 
	Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais e da composição da equipa de negociação
14.	Criação do Fundo para a Segurança Interna
LIBE/9/01286
***I	2018/0250(COD)	COM(2018)0472 – C8-0267/2018

Relatora:

Monika Hohlmeier (PPE)

Fundo:

LIBE


 
	Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais e da composição da equipa de negociação
15.	Prevenção da difusão de conteúdos terroristas em linha
LIBE/9/01287
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Relator:

Patryk Jaki (ECR)

Fundo:

LIBE


 
	Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais e da composição da equipa de negociação
*** Fim da votação eletrónica ***
16.	Diversos
17.	Próximas reuniões
(a confirmar)

