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Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

LIBE(2019)1021_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Pondělí 21. října 2019, 19:00–21:30
Štrasburk
Místnost: Louise Weiss (N1.3)
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedy
(včetně schválení doporučení koordinátorů podle článku 214 jednacího řádu, viz zpráva koordinátorů ze schůze konané dne 8. října 2019)

HARMONOGRAM JE POUZE ORIENTAČNÍ A MŮŽE SE V PRŮBĚHU SCHŮZE ZMĚNIT
21. října 2019, 19:00–19:30
*** Elektronické hlasování ***
3.	Volba třetího místopředsedy
4.	Pátrací a záchranné činnosti (SAR) ve Středomoří
LIBE/9/00719
	2019/2755(RSP)	

Zpravodaj:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Příslušný výbor:

LIBE


 
	přijetí návrhu usnesení
*** Konec elektronického hlasování ***
21. října 2019, 19:30–20:30
5.	Výměna názorů s Dunjou Mijatovićovou, komisařkou pro lidská práva Rady Evropy
LIBE/9/01591
	výměna názorů
21. října 2019, 20:30–21:00
6.	Evropská pohraniční a pobřežní stráž: systém falešných a pravých dokladů online (FADO) a zrušení společné akce Rady 98/700/SVV
LIBE/9/00459
***I	2018/0330B(COD)	COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

Zpravodajka:

Roberta Metsola (PPE)
PR – PE641.177v01-00
Příslušný výbor:

LIBE


Stanoviska:

BUDG –
rozhodnutí: bez stanoviska

 
	projednání pozměňovacích návrhů
21. října 2019, 21:00–21:30
Společná rozprava
7.	Uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva
LIBE/9/00410
***	2018/0418(NLE)	15783/2018 – C9-0025/2019

Zpravodajka:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PR – PE642.874v01-00
Příslušný výbor:

LIBE


 
	výměna názorů
8.	Uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Islandskou republikou a Norským královstvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva
LIBE/9/00409
***	2018/0419(NLE)	

Zpravodajka:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PR – PE642.884v01-00
Příslušný výbor:

LIBE


 
	výměna názorů
9.	Různé
10.	Příští schůze
	6. listopadu 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)
7. listopadu 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:00 (Brusel)

