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Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

LIBE(2019)1106_1
ABBOZZ TA' AĠENDA
Laqgħa
L-Erbgħa 6 ta' Novembru 2019, 9.00 – 12.30 u 15.00 – 18.30
Il-Ħamis 7 ta' Novembru 2019, 9.00 – 12.30 u 14.00 – 17.30
Brussell
Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
1.	Adozzjoni tal-aġenda
2.	Avviżi tal-president

IL-ĦINIJIET SKEDATI HUMA INDIKATTIVI BISS U JISTGĦU JINBIDLU MATUL IL-LAQGĦA.
3.	Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat
	l-24 u l-25 ta' Lulju 2019	PV – PE639.959v02-00
l-4 u l-5 ta' Settembru 2019	PV – PE641.323v01-00
is-16 ta' Settembru 2019	PV – PE641.242v01-00
it-3 ta' Ottubru 2019	PV – PE641.375v01-00
Is-6 ta' Novembru 2019, 9.00 – 10.00
Dibattitu konġunt mal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (AFET) u mal-Kumitat għall-Iżvilupp (DEVE)
4.	Il-faċilità UE-Turkija u s-sitwazzjoni tar-rifuġjati Sirjani fit-Turkija
LIBE/9/01686
	Preżentazzjoni minn Maciej Popovski, Direttur Ġenerali, DĠ NEAR, Kummissjoni Ewropea
Preżentazzjoni mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
Preżentazzjoni mill-UNHCR (għad trid tiġi kkonfermata)
Is-6 ta' Novembru 2019, 10.00 – 11.00
5.	Skambju ta' fehmiet ma' Michalis Chrisochoidis, Ministru għall-Protezzjoni taċ-Ċittadini, il-Greċja
Is-6 ta' Novembru 2019, 11.00 – 12.30
6.	L-implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni UE-Turkija - Is-sitwazzjoni fil-gżejjer Griegi
LIBE/9/01685
	Preżentazzjoni minn Paraskevi Michou, Direttur Ġenerali, DĠ HOME, Kummissjoni Ewropea
Preżentazzjoni minn Michael O'Flaherty, Direttur Eżekuttiv, Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali
Preżentazzjoni minn Nina Gregori, Direttur Eżekuttiv, Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)
Preżentazzjoni minn Inma Vazquez, Rappreżentanta ta' Médecins Sans Frontières (MSF) għall-UE u n-NATO (għad trid tiġi kkonfermata)
Is-6 ta' Novembru 2019, 13.30 – 14.45
Bil-magħluq
7.	Laqgħa tal-koordinaturi
Is-6 ta' Novembru 2019, 15.00 – 18.30
8.	Seduta ta' smigħ dwar "il-Libertà tal-media, il-Libertà ta' espressjoni u l-Ġlieda kontra d-diskors ta' mibegħda online u offline"

(ara l-abbozz ta' programm separat - PE 642.996 v01-00)
Is-7 ta' Novembru 2019, 9.00 – 9.30
*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***
9.	Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta: sistema ta' dokumenti foloz u awtentiċi online (FADO) u tħassir tal-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill Nru 98/700/ĠAI
LIBE/9/00459
***I	2018/0330B(COD)	COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

Rapporteur:

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

LIBE


Opinjonijiet:

BUDG –
Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 
	Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport
10.	Konklużjoni ta' Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Konfederazzjoni Żvizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein għal mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera li jikkonċerna l-kriterji u l-mekkaniżmi biex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli biex jeżamina talba għall-ażil ippreżentata fi Stat Membru jew fil-Konfederazzjoni Żvizzera rigward l-aċċess għall-Eurodac għall-finijiet ta' infurzar tal-liġi
LIBE/9/00410
***	2018/0418(NLE)	15783/2018 – C9-0025/2019

Rapporteur:

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

LIBE


 
	Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport
11.	Konklużjoni ta' Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, ir-Repubblika tal-Iżlanda u r-Renju tan-Norveġja, għal mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Iżlanda u r-Renju tan-Norveġja li jikkonċerna l-kriterji u l-mekkaniżmi biex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli biex jeżamina talba għall-ażil ippreżentata fi Stat Membru jew fl-Iżlanda jew in-Norveġja, għall-aċċess għall-Eurodac għall-finijiet ta' infurzar tal-liġi
LIBE/9/00409
***	2018/0419(NLE)	

Rapporteur:

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

LIBE


 
	Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport
*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***
Is-7 ta' Novembru 2019, 9.30 – 10.45
Diskussjoni konġunta
12.	Opinjonijiet tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar l-impatt tal-CLOUD Act tal-Istati Uniti fuq il-qafas ġuridiku tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data u fuq il-mandati għan-negozjar ta' ftehim bejn l-UE u l-Istati Uniti dwar l-aċċess transfruntier għall-evidenza elettronika għall-fini ta' kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali u ta' protokoll addizzjonali għall-Konvenzjoni ta' Budapest
LIBE/9/01687
	Preżentazzjoni minn Wojciech Wiewiórowski, Assistent Superviżur, EDPS
Preżentazzjoni minn Karsten Behn, Konsulent legali u politiku għoli għall-Kummissarju Federali Ġermaniż għall-Protezzjoni tad-Data u l-Libertà tal-Informazzjoni u Koordinatur tas-Sottogrupp ta' Esperti dwar il-Fruntieri, l-Ivvjaġġar u l-Infurzar tal-Liġi (BTLE) tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPB)
Preżentazzjoni minn Etienne Maury, Konsulent Legali, Dipartiment tal-Affarijiet Ewropej u Internazzjonali, Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), Franza
13.	Opinjoni tas-Servizz Legali tal-PE dwar l-impatt tal-applikazzjoni tal-CLOUD Act tal-Istati Uniti u dwar il-mandat għal negozjati mal-Istati Uniti dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-faċilitazzjoni tal-aċċess għall-evidenza elettronika
LIBE/9/01738
	Preżentazzjoni mis-Sevizz Legali tal-PE
Is-7 ta' Novembru 2019, 10.45 – 11.30
Diskussjoni konġunta
14.	Preżentazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tal-24 ta' Settembru 2019 fil-kawża C-136/17, GC et al vs CNIL dwar il-Protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' din id-data li tinsab fuq il-paġni tal-internet. Applikabbiltà tad-Direttiva 95/46/KE għall-operaturi ta' mutur ta' tfittxija – Portata tal-obbligi ta' dan l-operatur fir-rigward tal-imsemmija artikoli

LIBE/9/01739
	Preżentazzjoni mis-Sevizz Legali tal-PE
15.	Kawża C-507/17 Google LLC vs Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL): Protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' din id-data – Direttiva 95/46/KE – Regolament (UE) 2016/679 – Muturi ta' tfittxija fuq l-internet – Ipproċessar tad-data li tidher fuq paġni tal-internet – Portata territorjali tad-dritt għat-tneħħija ta' referenza
LIBE/9/01740
	Preżentazzjoni mis-Sevizz Legali tal-PE
Is-7 ta' Novembru 2019, 11.30 – 12.30
Dibattitu konġunt mal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (ECON)
16.	Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill Fit-triq lejn implimentazzjoni aħjar tal-qafas tal-UE dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terroriżmu
COM(2019)0360
17.	Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-valutazzjoni tar-riskju tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li jaffettwaw is-suq intern u li huma relatati mal-attivitajiet transfruntiera
COM(2019)0370
18.	Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jivvaluta l-qafas tal-kooperazzjoni bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja
COM(2019)0371
19.	Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-interkonnessjoni ta' mekkaniżmi awtomatizzati ċentralizzati nazzjonali (reġistri ċentrali jew sistemi ċentrali għall-irkupru ta' data elettronika) tal-Istati Membri dwar kontijiet bankarji
COM(2019)0372
20.	Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-evalwazzjoni ta' każijiet riċenti allegati ta' ħasil tal-flus li jinvolvu istituzzjonijiet ta' kreditu tal-UE
COM(2019)0373
• Preżentazzjoni mill-Kummissjoni
Is-7 ta' Novembru 2019, 14.00 – 15.30
Dibattitu konġunt flimkien mas-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem (DROI) u mas-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża (SEDE)
21.	Skambju ta' fehmiet dwar it-tfal tal-ġellieda barranin miżmuma fis-Sirja u fl-Iraq u l-possibbiltà tar-ritorn/ripatrijazzjoni tagħhom fl-UE
LIBE/9/01696
	Preżentazzjoni ta' Marie-Dominique Parent, Uffiċjal għad-Drittijiet tal-Bniedem, Uffiċċju Reġjonali għall-Ewropa, Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti
Preżentazzjoni ta' Christiane Hoehn, Konsulent Prinċipali, Koordinatur tal-UE għall-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu
Preżentazzjoni minn Paul Van Tighelt, Direttur, Unità ta' Koordinazzjoni għall-Analiżi ta' Theddid (OCAM) fil-Belġju
Preżentazzjoni ta' Jacqueline Hale, Kap tal-Avukatura tal-UE, Save the Children
Is-7 ta' Novembru 2019, 15.30 – 16.30
Diskussjoni konġunta
22.	Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-Progress li sar mill-Bulgarija taħt il-Mekkaniżmu għall-Kooperazzjoni u l-Verifika
COM(2019)0498
23.	Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-Progress li sar mir-Rumanija taħt il-Mekkaniżmu għall-Kooperazzjoni u l-Verifika
COM(2019)0499
• Preżentazzjoni mis-Sur William Sleath, Direttur għaċ-Ċittadini, il-Migrazzjoni u l-Unjoni tas-Sigurtà, Segretarjat Ġenerali, Kummissjoni Ewropea
Is-7 ta' Novembru 2019, 16.30 – 17.30
24.	Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-verifika tal-applikazzjoni sħiħa tal-acquis ta' Schengen mill-Kroazja
COM(2019)0497
• Preżentazzjoni mill-Kummissjoni
25.	Kwistjonijiet varji
26.	Laqgħat li jmiss
	il-11 ta' Novembru 2019, 15.00 – 18.30 (Brussell)
it-12 ta' Novembru 2019, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30 (Brussell)

