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Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

LIBE(2019)1021_1
OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Seja
v ponedeljek, 21. oktobra 2019, od 19.00 do 21.30
Strasbourg
Sejna soba: Louise Weiss (N1.3)
1.	Sprejetje dnevnega reda
2.	Sporočila predsednika
(skupaj s sprejetimi priporočili koordinatorjev v skladu s členom 214 Poslovnika, glej njihovo sporočilo s povratnimi informacijami s seje z dne 8. oktobra 2019)

ČASOVNA RAZPOREDITEV JE OKVIRNA IN SE LAHKO MED SEJO SPREMENI.
21. oktober 2019 od 19.00 do 19.30
*** Elektronsko glasovanje ***
3.	Izvolitev tretjega podpredsednika
4.	Iskanje in reševanje (SAR) v Sredozemskem morju
LIBE/9/00719
	2019/2755(RSP)	

Poročevalec:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Pristojni odbor:

LIBE


	Sprejetje predloga resolucije

*** Konec elektronskega glasovanja ***
21. oktober 2019 od 19.30 do 20.30
5.	Izmenjava mnenj z Dunjo Mijatović, komisarko za človekove pravice pri Svetu Evrope
LIBE/9/01591
	Izmenjava mnenj

21. oktober 2019 od 20.30 do 21.00
6.	Evropska mejna in obalna straža: sistem lažnih in pravih dokumentov na spletu (FADO) in razveljavitev Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ
LIBE/9/00459
***I	2018/0330B(COD)	COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

Poročevalka:

Roberta Metsola (PPE)
PR – PE641.177v01-00
Pristojni odbor:

LIBE


Mnenje:

BUDG –
Sklep: brez mnenja

	Obravnava predlogov sprememb

21. oktober 2019 od 21.00 do 21.30
Skupna razprava
7.	Sklenitev Protokola med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona
LIBE/9/00410
***	2018/0418(NLE)	15783/2018 – C9-0025/2019

Poročevalka:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PR – PE642.874v01-00
Pristojni odbor:

LIBE


	Izmenjava mnenj

8.	Sklenitev Protokola med Evropsko unijo, Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona
LIBE/9/00409
***	2018/0419(NLE)	

Poročevalka:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PR – PE642.884v01-00
Pristojni odbor:

LIBE


	Izmenjava mnenj

9.	Razno
10.	Naslednja seja
	6. november 2019 od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

7. november 2019 od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.00 (Bruselj)

