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Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE(2019)1021_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 21 октомври 2019 г., 19.00–21.30 ч.
Страсбург
Зала: „Луиз Вайс“ (N1.3)
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
(включително одобряване на препоръките на координаторите съгласно член 214 от Правилника за дейността, вж. докладната записка на координаторите от заседанието от 8 октомври 2019 г.)

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА ЗАСЕДАНИЕТО.
21 октомври 2019 г., 19.00–19.30 ч.
*** Време за електронно гласуване ***
3.	Избор на трети заместник-председател
4.	Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море
LIBE/9/00719
	2019/2755(RSP)	

Докладчик:

Хуан Фернандо Лопес Агилар (S&D)

Водеща:

LIBE


 
	Приемане на предложението за резолюция

*** Край на електронното гласуване ***
21 октомври 2019 г., 19.30–20.30 ч.
5.	Размяна на мнения с Дуня Миятович, комисар по правата на човека, Съвет на Европа
LIBE/9/01591
	Размяна на мнения

21 октомври 2019 г., 20.30–21.00 ч.
6.	Европейска гранична и брегова охрана: система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) и отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета
LIBE/9/00459
***I	2018/0330B(COD)	COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

Докладчик:

Роберта Мецола (PPE)
PR – PE641.177v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

BUDG –
Решение: без становище

 
	Разглеждане на измененията

21 октомври 2019 г., 21.00–21.30 ч.
Общо разискване
7.	Сключване на протокол между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането
LIBE/9/00410
***	2018/0418(NLE)	15783/2018 – C9-0025/2019

Докладчик:

Ядвига Вишневска (ECR)
PR – PE642.874v01-00
Водеща:

LIBE


 
	Размяна на мнения

8.	Сключване на протокол между Европейския съюз, Република Исландия и Кралство Норвегия към Споразумението между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането
LIBE/9/00409
***	2018/0419(NLE)	

Докладчик:

Ядвига Вишневска (ECR)
PR – PE642.884v01-00
Водеща:

LIBE


 
	Размяна на мнения

9.	Разни въпроси
10.	Следващи заседания
	6 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

7 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.00 ч. (Брюксел)

