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Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

LIBE(2019)1021_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 21 oktober 2019 kl. 19.00–21.30
Strasbourg
Lokal: Louise Weiss (N1.3)
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
(inklusive godkännande av samordnarnas rekommendationer i enlighet med artikel 214 i arbetsordningen, se samordnarnas not från sammanträdet den 8 oktober 2019)

OBSERVERA ATT SAMTLIGA TIDSANGIVELSER ÄR PRELIMINÄRA OCH KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UNDER SAMMANTRÄDET
21 oktober 2019 kl. 19.00–19.30
*** Elektronisk omröstning ***
3.	Val av tredje vice ordförande
4.	Sök och räddning (SAR) i Medelhavet
LIBE/9/00719
	2019/2755(RSP)	

Föredragande:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Ansvarigt utskott:

LIBE


 
	Antagande av förslag till resolution
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
21 oktober 2019 kl. 19.30–20.30
5.	Diskussion med Dunja Mijatović, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter
LIBE/9/01591
	Diskussion
21 oktober 2019 kl. 20.30–21.00
6.	Den europeiska gräns- och kustbevakningen: falska och äkta handlingar online (FADO-systemet) och upphävandet av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF
LIBE/9/00459
***I	2018/0330B(COD)	COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

Föredragande:

Roberta Metsola (PPE)
PR – PE641.177v01-00
Ansvarigt utskott:

LIBE


Rådgivande utskott:

BUDG –
Beslut: inget yttrande

 
	Behandling av ändringsförslag
21 oktober 2019 kl. 21.00–21.30
Gemensam debatt
7.	Ingående av ett protokoll mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål
LIBE/9/00410
***	2018/0418(NLE)	15783/2018 – C9-0025/2019

Föredragande:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PR – PE642.874v01-00
Ansvarigt utskott:

LIBE


 
	Diskussion
8.	Ingående av ett protokoll mellan Europeiska unionen, Island och Konungariket Norge till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Island eller Norge vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål
LIBE/9/00409
***	2018/0419(NLE)	

Föredragande:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PR – PE642.884v01-00
Ansvarigt utskott:

LIBE


 
	Diskussion
9.	Övriga frågor
10.	Kommande sammanträden
	6 november 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)
7 november 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.00 (Bryssel)

