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1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

(včetně schválení doporučení přijatých koordinátory podle článku 214 jednacího řádu, 
viz zpráva koordinátorů o schůzi konané dne 6. listopadu 2019)

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE CELÝ ČASOVÝ ROZPIS JE POUZE 
ORIENTAČNÍ A MŮŽE SE V PRŮBĚHU SCHŮZE ZMĚNIT

21. listopadu 2019, 9:00–11:30

Společná rozprava s podvýborem pro lidská práva (DROI) a s delegací pro vztahy se 
zeměmi Maghrebu (DMAG)

3. Situace migrantů v Libyi s ohledem na celkovou situaci v této zemi
LIBE/9/01834
 vystoupení Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ)
 vystoupení zástupců GŘ HOME/GŘ NEAR, Evropská komise

4. Situace migrantů v detenčních cetrech v Libyi a migrantů navrácených z 
libyjského pobřeží - jaká jsou možná řešení?
LIBE/9/01837
 vystoupení Anabelle Roigové Granjonové – vedoucí referentka pro vnější vztahy, 
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oddělení pro globální otázky, Regionální zastoupení pro záležitosti EU, Úřad 
vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR)

 vystoupení Ola Henriksona – regionální ředitel pro EHP, EU a NATO, 
Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)

 vystoupení Ellen Van Der Veldenové – hlavní operační poradkyně pro Libyi, 
bývalá vedoucí mise v Libyi, Lékaři bez hranic (MSF)

 vystoupení Imogeny Sudberyové – ředitelka oddělení pro politiku a advokacii v 
Evropě / vedoucí pobočky IRC v Bruselu, Mezinárodní záchranný výbor (IRC)

21. listopadu 2019, 11:30–12:30

5. Prodloužení mandátu operace SOPHIA EUNAVFOR MED do 31. března 2020
LIBE/9/01829
 výměna názorů s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ)

21. listopadu 2019, 14:00–14:45

Společná rozprava

6. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) .../..., kterým se mění příloha II 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014, kterým se jako 
součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v 
oblasti vnějších hranic a víz

LIBE/9/01838

7. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) .../..., kterým se mění příloha II 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, kterým se zřizuje 
Azylový, migrační a integrační fond
LIBE/9/01839
 vystoupení Oliviera Onidiho – zástupce generálního ředitele, GŘ HOME, 

Evropská komise

21. listopadu 2019, 14:45–15:45

8. Zpráva o 5. zasedání Evropského fóra pro migraci s názvem „Od globálního k 
místnímu řízení migrace: úloha místních orgánů a občanské společnosti při řízení
migrace a zajištění bezpečných a legálních cest do EU“
LIBE/9/01832
 vystoupení členů předsednictva Evropského fóra pro migraci: Cristian Pirvulescu, 

EHSV, Adem Kumcu, UNITEE, Rossella Nicoletti, EUROCITIES

21. listopadu 2019, 15:45–16:30

9. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Pravidla pro ochranu údajů
zprostředkující důvěru v EU i za jejími hranicemi – vyhodnocení
COM(2019)0374

vystoupení Komise
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21. listopadu 2019, 16:30–17:30

Případně

10. Kroky v návaznosti na odůvodněný návrh Parlamentu Radě podle čl. 7 odst. 1 
SEU, pokud jde o stav právního státu v Maďarsku
LIBE/9/01840
 prezentace finského předsednictví o prvním slyšení v Radě pro obecné záležitosti 

konaném dne 16. září 2019

11. Různé

12. Příští schůze
 25. listopadu 2019, 19:30–22:30 (Štrasburk)
 26. listopadu 2019, 10:00–10:30 (Štrasburk)
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