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Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

LIBE(2019)1106_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Trešdien, 2019. gada 6. novembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30
Ceturtdien, 2019. gada 7. novembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.00–17.30
Briselē
Telpa: Paul-Henri Spaak (3C050)
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ, KA VISI NORĀDĪTIE LAIKI IR TIKAI APTUVENI UN VAR MAINĪTIES SANĀKSMES GAITĀ.
3.	Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
	2019. gada 24.–25. jūlijā	PV – PE639.959v02-00
2019. gada 4.–5. septembrī	PV – PE641.323v01-00
2019. gada 16. septembrī	PV – PE641.242v01-00
2019. gada 3. oktobrī	PV – PE641.375v01-00
2019. gada 6. novembrī plkst. 9.00–10.00
Kopīga apspriešanās ar Ārlietu komiteju (AFET) un Attīstības komiteju (DEVE)
4.	ES un Turcijas mehānisms un Sīrijas bēgļu stāvoklis Turcijā
LIBE/9/01686
	Eiropas Komisijas DG NEAR ģenerāldirektora Maciej Popovski uzstāšanās
Eiropas Ārējās darbības dienesta pārstāvju uzstāšanās
Juridiskā dienesta pārstāvju uzstāšanās (vēl jāapstiprina)
2019. gada 6. novembrī plkst. 10.00–11.00
5.	Viedokļu apmaiņa ar Grieķijas pilsoņu aizsardzības ministru Michalis Chrisochoidis
2019. gada 6. novembrī plkst. 11.00–12.30
6.	ES un Turcijas paziņojuma īstenošana: stāvoklis Grieķijas salās
LIBE/9/01685
	Eiropas Komisijas DG HOME ģenerāldirektores Paraskevi Michou uzstāšanās
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras izpilddirektora Michael O’Flaherty uzstāšanās
Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) izpilddirektores Nina Gregori uzstāšanās
"Médecins Sans Frontières" (MSF) ES un NATO parstāves Inma Vazquez uzstāšanās (vēl jāapstiprina)
2019. gada 6. novembrī plkst. 13.30–14.45
Aiz slēgtām durvīm
7.	Koordinatoru sanāksme
2019. gada 6. novembrī plkst. 15.00–18.30
8.	Uzklausīšana par tematu "Plašsaziņas līdzekļu brīvība, vārda brīvība un cīņa pret naida runu tiešsaistē un bezsaistē"

(skatīt atsevišķu darba programmu – PE 642.996 v01-00)
2019. gada 7. novembrī plkst. 9.00–9.30
*** Elektroniskā balsošana ***
9.	Eiropas Robežu un krasta apsardze: sistēma viltotiem un autentiskiem dokumentiem tiešsaistē (FADO) un Padomes Vienotās rīcības Nr. 98/700/JHA atcelšana
LIBE/9/00459
***I	2018/0330B(COD)	COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

Referente:

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

LIBE


Atzinumi:

BUDG –
Lēmums: atzinumu nesniegt

 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
10.	Priekšlikums par to, lai noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, ar ko nosaka valsti, kura ir atbildīga par dalībvalstī vai Šveicē iesniegta lūguma pēc patvēruma izskatīšanu, par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos
LIBE/9/00410
***	2018/0418(NLE)	15783/2018 – C9-0025/2019

Referente:

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

LIBE


 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
11.	Priekšlikums par to, lai noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Islandes Republiku, un Norvēģijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem tās valsts noteikšanai, kas ir atbildīga par to patvēruma lūgumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Islandē, vai Norvēģijā, par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos
LIBE/9/00409
***	2018/0419(NLE)	

Referente:

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

LIBE


 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
*** Elektroniskās balsošanas beigas ***
2019. gada 7. novembrī plkst. 9.30–10.45
Kopīga apspriešana
12.	Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja un Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas atzinumi par ASV Likumīgas aizrobežu datu izmantošanas izskaidrošanas akta (CLOUD akts) ietekmi uz ES datu aizsardzības tiesisko regulējumu un pilnvarojumi sarunām par ES un ASV nolīgumu par pārrobežu piekļuvi elektroniskajiem pierādījumiem tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās un par Budapeštas konvencijas papildprotokolu
LIBE/9/01687
	EDAU uzraudzītāja palīga Wojciech Wiewiórowski uzstāšanās
Vācijas federālā komisāra datu aizsardzības un informācijas brīvības jautājumos vecākā juridiskā un politiskā padomnieka un Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDPB) Robežu, ceļošanas un tiesībaizsardzības (BTLE) ekspertu apakšgrupas koordinatora Karsten Behn uzstāšanās
Francijas "Commission Nationale Informatique et Libertés" (CNIL) Eiropas un starptautisko lietu departamenta Juridiskā padomnieka Etienne Maury uzstāšanās
13.	EP Juridiskā dienesta atzinums par ASV CLOUD akta piemērošanas ietekmi un par pilnvarojumu sarunām ar ASV par ES un ASV nolīgumu, ar ko atvieglo piekļuvi e-pierādījumiem
LIBE/9/01738
	EP Juridiskā dienesta pārstāvja uzstāšanās
2019. gada 7. novembrī plkst. 10.45–11.30
Kopīga apspriešana
14.	Izklāsts par Eiropas Savienības Tiesas 2019. gada 14. septembra nolēmumu lietā C 136/17, GC u.c. pret CNIL par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz tīmekļa lapās esošo datu apstrādi. Direktīvas 95/46/EK piemērojamība meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējiem — Šā pakalpojumu sniedzēja pienākumu apjoms saskaņā ar minētajiem pantiem

LIBE/9/01739
	EP Juridiskā dienesta pārstāvja uzstāšanās
15.	Lieta C 507/17 Google LLC pret Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL): Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz šo datu apstrādi — Direktīva 95/46/EK — Regula (ES) 2016/679 — Interneta meklētājprogrammas – Tīmekļa lapās ietverto datu apstrāde — Tiesību uz atsauču atsaistīšanu teritoriālā piemērojamība
LIBE/9/01740
	EP Juridiskā dienesta pārstāvja uzstāšanās
2019. gada 7. novembrī plkst. 11.30–12.30
Kopīgas debates ar Ekonomikas un monetāro komiteju (ECON)
16.	Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei "Ceļā uz ES tiesiskā regulējuma nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā labāku īstenošanu"
COM(2019)0360
17.	Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par novērtējumu attiecībā uz pārrobežu darbībām piemītošajiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskiem, kuri skar iekšējo tirgu
COM(2019)0370
18.	Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei, ar ko novērtē finanšu ziņu vākšanas vienību sadarbības sistēmu
COM(2019)0371
19.	Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par dalībvalstu bankas kontu centralizētu automatizētu valsts mēroga mehānismu (centrālo reģistru vai centrālo elektronisko datu izguves sistēmu) savstarpējo savienojamību
COM(2019)0372
20.	Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par tādu neseno iespējamas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumu novērtēšanu, kuros iesaistītas ES kredītiestādes
COM(2019)0373
• Komisijas pārstāvja uzstāšanās
2019. gada 7. novembrī plkst. 14.00–15.30
Kopīgas debates ar Cilvēktiesību apakškomiteju (DROI) un Drošības un aizsardzības apakškomiteju (SEDE)
21.	Viedokļu apmaiņa par Sīrijā un Irākā aizturēto ārvalstu kaujinieku bērniem un iespējamu atgriešanu/repatriāciju Eiropas Savienībā
LIBE/9/01696
	ANO Augstā cilvēktiesību komisāra biroja Eiropas reģionālā biroja koordinatores cilvēktiesību jautājumos Marie-Dominique Parent uzstāšanās
ES terorisma apkarošanas koordinatora galvenās padomdevējas Christiane Hoehn uzstāšanās
Beļģijas Draudu analīzes koordinācijas nodaļas (OCAM) direktora Paul Van Tighelt uzstāšanās
Organizācijas "Save the Children" ES biroja vadītājas Jacqueline Hale uzstāšanās
2019. gada 7. novembrī plkst. 15.30–16.30
Kopīga apspriešana
22.	Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Bulgārijas panākumiem saskaņā ar sadarbības un pārbaudes mehānismu
COM(2019)0498
23.	Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Rumānijas panākumiem saskaņā ar sadarbības un pārbaudes mehānismu
COM(2019)0499
• Eiropas Komisijas ģenerālsekretariāta Pilsoņu, migrācijas un drošības savienības direktora William Sleath uzstāšanās
2019. gada 7. novembrī plkst. 16.30–17.30
24.	Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par pārbaudi attiecībā uz Šengenas acquis noteikumu pilnīgu piemērošanu Horvātijā 
COM(2019)0497
• Komisijas pārstāvja uzstāšanās
25.	Dažādi jautājumi
26.	Nākamās sanāksmes
	2019. gada 11. novembrī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)
2019. gada 12. novembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

