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Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

LIBE(2019)1021_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, από 19.00 έως 21.30
Στρασβούργο
Αίθουσα: Louise Weiss (N1.3)
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
(συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των συστάσεων των συντονιστών σύμφωνα με το άρθρο 214 του Κανονισμού, βλ. σημείωμα αναπληροφόρησης των συντονιστών στη συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου 2019)

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΟΝΟΘΥΡΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
21 Οκτωβρίου 2019, από 19.00 έως 19.30
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
3.	Εκλογή τρίτου αντιπροέδρου
4.	Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (SAR) στη Μεσόγειο
LIBE/9/00719
	2019/2755(RSP)	

Εισηγητής:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Έγκριση της πρότασης ψηφίσματος
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
21 Οκτωβρίου 2019, από 19.30 έως 20.30
5.	Ανταλλαγή απόψεων με την Dunja Mijatović, Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Συμβούλιο της Ευρώπης
LIBE/9/01591
	Ανταλλαγή απόψεων
21 Οκτωβρίου 2019, από 20.30 έως 21.00
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)
PR – PE641.177v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδότηση:

BUDG –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Εξέταση των τροπολογιών
21 Οκτωβρίου 2019, από 21.00 έως 21.30
Κοινή συζήτηση
7.	Σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου
LIBE/9/00410
***	2018/0418(NLE)	15783/2018 – C9-0025/2019

Εισηγήτρια:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PR – PE642.874v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Ανταλλαγή απόψεων
8.	Σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου
LIBE/9/00409
***	2018/0419(NLE)	

Εισηγήτρια:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PR – PE642.884v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Ανταλλαγή απόψεων
9.	Διάφορα
10.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	6 Νοεμβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
7 Νοεμβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.00 (Βρυξέλλες)

