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Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

LIBE(2019)1111_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, από 15.00 έως 18.30
Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019, από 9.00 έως 11.30 και από 14.30 έως 18.00
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q2)
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΟΝΟΘΥΡΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
11 Νοεμβρίου 2019, από 15.00 έως 16.00
3.	Έκθεση προόδου σχετικά με την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση
LIBE/9/01781
	Παρουσίαση από τον Michael Shotter, Διευθυντή για τη μετανάστευση και την προστασία, ΓΔ HOME, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
11 Νοεμβρίου 2019, από 16.00 έως 17.30
4.	20ή έκθεση προόδου για την Ένωση Ασφάλειας
LIBE/9/01754
	Παρουσίαση από τον Julian King, Επίτροπο αρμόδιο για την Ένωση Ασφάλειας
11 Νοεμβρίου 2019, από 17.30 έως 18.30
Κοινή συζήτηση
5.	Ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις
LIBE/9/00283
***I	2018/0108(COD)	COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Εισηγήτρια:

Birgit Sippel (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδότηση:

IMCO –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
6.	Εναρμονισμένοι κανόνες για τον ορισμό νόμιμων εκπροσώπων με σκοπό τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών
LIBE/9/00281
***I	2018/0107(COD)	COM(2018)0226 – C8-0154/2018

Εισηγήτρια:

Birgit Sippel (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδότηση:

IMCO –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
12 Νοεμβρίου 2019, από 9.00 έως 9.30
Κοινή συζήτηση
7.	Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, και του παραρτήματος αυτής, καθώς και της απόφασης-πλαισίου 2009/905/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη διαπίστευση των παρόχων δικανικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν εργασίες εργαστηρίου
LIBE/9/00419
***	2019/0013(NLE)	08730/2019 – C9-0018/2019

Εισηγήτρια:

Roberta Metsola (PPE)

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
8.	Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, και του παραρτήματος αυτής, καθώς και της απόφασης-πλαισίου 2009/905/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη διαπίστευση των παρόχων δικανικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν εργασίες εργαστηρίου
LIBE/9/00418
***	2019/0012(NLE)	08732/2019 – C9-0019/2019

Εισηγήτρια:

Roberta Metsola (PPE)

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
12 Νοεμβρίου 2019, από 9.30 έως 10.30
9.	Αξιολόγηση των απειλών όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα στο διαδίκτυο (IOCTA) της Ευρωπόλ για το 2019
LIBE/9/01751
	Παρουσίαση από τον Will van Gemert, Αναπληρωτή Διευθυντή Επιχειρήσεων, Ευρωπόλ
12 Νοεμβρίου 2019, από 10.30 έως 11.00
10.	Θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης
LIBE/9/01284
***I	2018/0248(COD)	COM(2018)0471 – C8-0271/2018

Εισηγήτρια:

Miriam Dalli (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
11.	Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων
LIBE/9/01285
***I	2018/0249(COD)	COM(2018)0473 – C8-0272/2018

Εισηγήτρια:

Tanja Fajon (S&D)

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
12 Νοεμβρίου 2019, από 11.00 έως 11.30
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
12.	Σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου
LIBE/9/00410
***	2018/0418(NLE)	15783/2018 – C9-0025/2019

Εισηγήτρια:

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

LIBE


 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
12 Νοεμβρίου 2019, από 14.30 έως 15.30
Κοινή συζήτηση με την Επιτροπή Ανάπτυξης (DEVE) και την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (DROI)
13.	Αντιπροσωπεία DEVE-LIBE-DROI στο παγκόσμιο φόρουμ για τους πρόσφυγες, στη Γενεύη της Ελβετίας, από τις 16 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2019
LIBE/9/01785
	Ανταλλαγή απόψεων με τον Daniel Endres, Διευθυντή της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για το Παγκόσμιο Φόρουμ για τους Πρόσφυγες
12 Νοεμβρίου 2019, από 15.30 έως 16.00
14.	Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή της οδηγίας 2013/48/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας
COM(2019)0560
• Παρουσίαση από την Επιτροπή
12 Νοεμβρίου 2019, από 16.00 έως 17.00
15.	Πρόσφατες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά Λιθουανών δικαστών, εισαγγελέων και ανακριτών που συμμετείχαν στις έρευνες για τα τραγικά γεγονότα της 13ης Ιανουαρίου 1991 στο Βίλνιους
LIBE/9/01752
	Ανταλλαγή απόψεων με τον Elvinas Jankevičius, Υπουργό Δικαιοσύνης της Λιθουανίας
12 Νοεμβρίου 2019, από 17.00 έως 18.00
16.	Ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) με τίτλο «Προκλήσεις για μια αποτελεσματική ενωσιακή πολιτική για την κυβερνοασφάλεια»
LIBE/9/01753
	Παρουσίαση από τον Baudilio Tomé Muguruza, μέλος του ΕΕΣ υπεύθυνο για σύνταξη του εγγράφου
17.	Διάφορα
18.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	21 Νοεμβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30 και από 14.00 έως 17.30 (Βρυξέλλες)

