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Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

LIBE(2019)1106_1
ESITYSLISTALUONNOS
Kokous
Keskiviikko 6. marraskuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 15.00–18.30
Torstai 7. marraskuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.00–17.30
Bryssel
Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (3C050)
1.	Esityslistan hyväksyminen
2.	Puheenjohtajan ilmoitukset

HUOMATKAA, ETTÄ KAIKKI AJAT OVAT VAIN SUUNTAA-ANTAVIA JA VOIVAT MUUTTUA KOKOUKSEN KULUESSA.
3.	Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen
	24.–25. heinäkuuta 2019	PV – PE639.959v02-00
4.–5. syyskuuta 2019	PV – PE641.323v01-00
16. syyskuuta 2019	PV – PE641.242v01-00
3. lokakuuta 2019	PV – PE641.375v01-00
6. marraskuuta 2019 klo 9.00–10.00
Yhteinen keskustelu ulkoasianvaliokunnan (AFET) ja kehitysvaliokunnan (DEVE) kanssa
4.	Turkin-pakolaisavun koordinointiväline ja syyrialaisten pakolaisten tilanne Turkissa
LIBE/9/01686
	Komission naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston (PO NEAR) pääjohtaja Maciej Popovskin puheenvuoro 
Euroopan ulkosuhdehallinnon puheenvuoro
UNHCR:n puheenvuoro (vahvistettava)
6. marraskuuta 2019 klo 10.00–11.00
5.	Keskustelu Kreikan kansalaisten suojelusta vastaavan ministerin Michalis Chrisochoidisin kanssa
6. marraskuuta 2019 klo 11.00–12.30
6.	EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpano – Tilanne Kreikan saarilla
LIBE/9/01685
	Komission muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston (PO HOME) pääjohtajan Paraskevi Michoun puheenvuoro
Euroopan unionin perusoikeusviraston johtajan Michael O’Flahertyn puheenvuoro
Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) pääjohtaja Nina Gregorin puheenvuoro
Lääkärit ilman rajoja -järjestön (MSF) edustajan Inma Vazquezin EU:n ja Naton edustajan puheenvuoro (vahvistettava)
6. marraskuuta 2019 klo 13.30–14.45
Suljetuin ovin
7.	Koordinaattoreiden kokous
6. marraskuuta 2019 klo 15.00–18.30
8.	Kuulemistilaisuus aiheesta "Median- ja sananvapaus ja vihapuheen torjunta verkossa ja sen ulkopuolella"

(katso erillinen ohjelmaluonnos - PE 642.996 v01-00)
7. marraskuuta 2019 klo 9.00–9.30
*** Koneäänestys ***
9.	Eurooppalainen raja- ja merivartiovirasto: aitoja ja väärennettyjä asiakirjoja verkossa koskeva FADO-järjestelmä (False and Authentic Documents Online) ja neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS kumoaminen
LIBE/9/00459
***I	2018/0330B(COD)	COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

Esittelijä:

Roberta Metsola (PPE)
PR – PE641.177v01-00
AM – PE642.889v02-00
Vastaava:

LIBE


Lausunto:

BUDG –
Päätös: ei lausuntoa

 
	Mietintöluonnoksen hyväksyminen
10.	Niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen liitettävän, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen pöytäkirjan tekeminen
LIBE/9/00410
***	2018/0418(NLE)	15783/2018 – C9-0025/2019

Esittelijä:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PR – PE642.874v01-00
AM – PE643.008v01-00
Vastaava:

LIBE


 
	Mietintöluonnoksen hyväksyminen
11.	Niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan Euroopan unionin, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisen pöytäkirjan tekeminen
LIBE/9/00409
***	2018/0419(NLE)	

Esittelijä:

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

LIBE


 
	Mietintöluonnoksen hyväksyminen
*** Koneäänestys päättyy ***
7. marraskuuta 2019 klo 9.30–10.45
Yhteiskeskustelu
12.	Euroopan tietosuojavaltuutetun ja Euroopan tietosuojaneuvoston lausunnot Yhdysvaltain CLOUD Act -lain vaikutuksesta tietosuojaa koskevaan EU:n säädöskehykseen ja neuvotteluvaltuuksista EU:n ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen tekemiseksi oikeudelliseen yhteistyöhön rikosasioissa liittyvästä rajat ylittävästä pääsystä sähköiseen todistusaineistoon ja lisäpöytäkirjan tekemiseksi Budapestin yleissopimukseen
LIBE/9/01687
	Euroopan tietosuojavaltuutetun puheenvuoro, apulaistietosuojavaltuutettu Wojciech Wiewiórowski
Saksan liittovaltion tietosuoja- ja tiedonvapausvaltuutetun johtavan oikeudellisen ja poliittisen neuvoantajan Karsten Behnin, joka toimii Euroopan tietosuojaneuvoston rajoja, matkustamista ja lainvalvontaa käsittelevän asiantuntijatyöryhmän koordinaattorina, puheenvuoro
Ranskan tietosuojaviranomaisen (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)) Euroopan ja kansainvälisten asioiden osaston oikeudellisen neuvonantajan Etienne Mauryn puheenvuoro
13.	EP:n oikeudellisen yksikön lausunto Yhdysvaltain CLOUD Act -lain soveltamisen vaikutuksesta ja valtuutuksesta neuvotella Yhdysvaltain kanssa EU:n ja Yhdysvaltain välisestä sopimuksesta sähköisen todistusaineiston saatavuuden helpottamisesta
LIBE/9/01738
	Parlamentin oikeudellisen yksikön alustus
7. marraskuuta 2019 klo 10.45–11.30
Yhteiskeskustelu
14.	Unionin tuomioistuimen 24. syyskuuta 2019 antaman tuomion esittely: asia C-136/17, GC ym. vastaan CNIL, yksilöiden suojelusta internetsivuilla olevien henkilötietojen käsittelyssä. Direktiivin 95/46/EY sovellettavuus hakukoneen ylläpitäjiin — Kyseisellä ylläpitäjällä mainittujen artiklojen nojalla olevien velvollisuuksien ulottuvuus

LIBE/9/01739
	Parlamentin oikeudellisen yksikön alustus
15.	Asia C-507/17, Google LLC vastaan Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL): Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Direktiivi 95/46/EY – Asetus (EU) 2016/679 – Internethakukoneet – Internetsivuilla olevien tietojen käsittely – Hakutulosten luettelosta poistamista koskevan oikeuden alueellinen ulottuvuus
LIBE/9/01740
	Parlamentin oikeudellisen yksikön alustus
7. marraskuuta 2019 klo 11.30–12.30
Yhteinen keskustelu talous- ja raha-asioiden valiokunnan (ECON) kanssa
16.	Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan EU:n kehyksen täytäntöönpanon parantaminen
COM(2019)0360
17.	Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Sisämarkkinoihin vaikuttavia ja rajat ylittäviin toimiin liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä koskevasta arvioinnista
COM(2019)0370
18.	Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle rahanpesun selvittelykeskusten välisen yhteistyön puitteiden arvioinnista
COM(2019)0371
19.	Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle jäsenvaltioiden pankkitileihin liittyvien kansallisten keskitettyjen automatisoitujen mekanismien (keskitettyjen rekistereiden tai keskitettyjen sähköisten tietojenhakujärjestelmien) yhteenliittämisestä
COM(2019)0372
20.	Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: viimeaikaisten väitettyjen EU:n luottolaitoksiin liittyneiden rahanpesutapausten arvioinnista
COM(2019)0373
• Komission alustus
7. marraskuuta 2019 klo 14.00–15.30
Yhteinen keskustelu Ihmisoikeuksien alivaliokunnan (DROI) ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan (SEDE) kanssa
21.	Keskustelu Syyriassa ja Irakissa olevien vierastaistelijoiden lapsista ja heidän mahdollisesta paluustaan/kotiuttamisestaan Euroopan unioniin
LIBE/9/01696
	YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston Euroopan aluetoimiston ihmisoikeuksia käsittelevän virkamiehen Marie-Dominique Parentin puheenvuoro
EU:n terrorismintorjunnan koordinaattorin johtavan neuvonantajan Christiane Hoehnin puheenvuoro
Belgian uhka-analyyseja käsittelevän koordinointiyksikön johtajan Paul Van Tigheltin puheenvuoro
Save the Children -järjestön EU-edunvalvonnasta vastaavan päällikön Jacqueline Halen puheenvuoro
7. marraskuuta 2019 klo 15.30–16.30
Yhteiskeskustelu
22.	Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhteistyö- ja seurantamekanismin puitteissa saavutetusta edistyksestä Bulgariassa
COM(2019)0498
23.	Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhteistyö- ja seurantamekanismin puitteissa saavutetusta edistyksestä Romaniassa
COM(2019)0499
• Komission pääsihteeristön kansalaiset, muuttoliike ja turvallisuusunioni -osaston (Citizens, Migration and Security Union) johtaja William Sleathin puheenvuoro
7. marraskuuta 2019 klo 16.30–17.30
24.	Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamisesta Kroatiassa
COM(2019)0497
• Komission alustus
25.	Muut asiat
26.	Seuraavat kokoukset
	11. marraskuuta 2019 klo 15.00–18.30 (Bryssel)
12. marraskuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Bryssel)

