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Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE(2019)1121_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Четвъртък, 21 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.00–17.30 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2)
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
(включително одобряване на препоръките на координаторите съгласно член 214 от Правилника за дейността, вж. докладната записка на координаторите от заседанието от 6 ноември 2019 г.)

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА ЗАСЕДАНИЕТО.
21 ноември 2019 г., 9.00–11.30 ч.
Съвместно разискване с подкомисията по правата на човека (DROI) и Делегацията за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб (DMAG)
3.	Положението на мигрантите в Либия в контекста на общата ситуация в страната
LIBE/9/01834
	Представяне от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД)
Представяне от представители на ГД „Миграция и вътрешни работи“/ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“, Европейска комисия
4.	Положението на мигрантите в центровете за задържане в Либия и на мигрантите, върнати от либийската брегова охрана - възможни решения?
LIBE/9/01837
	Представяне от Анабел Роиг Гранжон, старши служител по външни отношения, Отдел „Глобални въпроси“, Регионално представителство по въпросите на ЕС, Агенция на ООН за бежанците (ВКБООН)
Представяне от Ола Хенриксон, регионален директор за ЕИП, ЕС и НАТО, Международна организация за миграция (МОМ)
Представяне от Елън Ван дер Велден, главен оперативен съветник за Либия, бивш ръководител на мисията в Либия, „Лекари без граници“ (MSF)
Представяне от Имоджен Съдбъри, директор на „Policy and Advocacy Europe“/ръководител на Международния комитет за спасяване (IRC), Брюксел, Международен комитет за спасяване (IRC)
21 ноември 2019 г., 11.30–12.30 ч.
5.	Удължаване на мандата на операция Sophia на EUNAVOR Med до 31 март 2020 г.
LIBE/9/01829
	Размяна на мнения с Европейската служба за външна дейност
21 ноември 2019 г., 14.00–14.45 ч.
Общо разискване
6.	Делегиран регламент (ЕС) …/... на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“

LIBE/9/01838
7.	Делегиран регламент (ЕС) …/... на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“
LIBE/9/01839
	Представяне от Оливие Ониди, заместник генерален директор, ГД „Миграция и вътрешни работи“, Европейска комисия
21 ноември 2019 г., 14.45–15.45 ч.
8.	Доклад относно Петия европейски форум за миграцията – „От глобално към местно управление на миграцията: ролята на местните органи и на гражданското общество при управлението на миграцията и осигуряването на безопасни и законни пътища към ЕС“
LIBE/9/01832
	Представяне от членовете на бюрото на Европейския форум за миграцията: Кристиан Пирвулеску, Европейски икономически и социален комитет, Адем Кумчу, UNITEE, Росела Николети, Евроградове
21 ноември 2019 г., 15.45–16.30 ч.
9.	Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета: Правилата за защита на данните като катализатор на доверието в ЕС и извън него – преглед на постигнатите резултати
COM(2019)0374
• Представяне от Комисията
21 ноември 2019 г., 16.30–17.30 ч.
Евентуално
10.	Последващи действия на Съвета във връзка с обоснованото предложение на Парламента съгласно член 7, параграф 1 от ДЕС по отношение на положението с принципите на правовата държава в Унгария
LIBE/9/01840
	Представяне от финландското председателство относно първото изслушване в Съвета по общи въпроси на 16 септември 2019 г.
11.	Разни въпроси
12.	Следващи заседания
	25 ноември 2019 г., 19.30–22.30 ч. (Страсбург)
26 ноември 2019 г., 10.00–10.30 ч. (Страсбург)

