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Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

LIBE(2019)1121_1
ESITYSLISTALUONNOS
Kokous
Torstai 21. marraskuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.00–17.30
Bryssel
Kokoushuone: József Antall (2Q2)
1.	Esityslistan hyväksyminen
2.	Puheenjohtajan ilmoitukset
(mukaan lukien koordinaattoreiden suositusten hyväksyminen työjärjestyksen 214 artiklan mukaisesti, ks. koordinaattoreiden palautemuistio 6. syyskuuta 2019 pidetystä kokouksesta)

HUOMATKAA, ETTÄ KAIKKI AJAT OVAT VAIN SUUNTAA-ANTAVIA JA VOIVAT MUUTTUA KOKOUKSEN AIKANA.
21. marraskuuta 2019 klo 9.00–11.30
Yhteiskeskustelu ihmisoikeuksien alivaliokunnan (DROI) ja suhteista Maghreb-maihin vastaavan valtuuskunnan (DMAG) kanssa
3.	Libyassa olevien muuttajien tilanne maan yleisen tilanteen taustaa vasten
LIBE/9/01834
	Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) puheenvuoro
Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston (DG HOME) ja naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston (DG NEAR) edustajien puheenvuoro
4.	Säilöönottokeskuksissa Libyassa olevien muuttajien ja Libyan rannikkovartioston palauttamien muuttajien tilanne – mahdollisia ratkaisuja?
LIBE/9/01837
	YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n alueellisen EU-asioiden edustuston, maailmanlaajuisten asioiden yksikön ulkosuhteista vastaavan vanhemman toimihenkilön Anabelle Roig Granjonin puheenvuoro
Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) Euroopan talousalueen, EU:n ja Naton aluetoimiston johtajan Ola Henriksonin puheenvuoro
Lääkärit ilman rajoja -järjestön (MSF) Libyaa käsittelevän vanhemman toiminnallisen neuvonantajan ja entisen Libyan edustuston päällikön Ellen Van Der Veldenin puheenvuoro
International Rescue Committee -avustusjärjestön (IRC) Brysselin osaston pääjohtajan, Policy and Advocacy Europe:n johtajan Imogen Sudberyn puheenvuoro
21. marraskuuta 2019 klo 11.30–12.30
5.	EUNAVFOR MED SOPHIA -operaation toimeksiannon jatkaminen 31. maaliskuuta 2020 asti
LIBE/9/01829
	Keskustelu Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa
21. marraskuuta 2019 klo 14.00–14.45
Yhteiskeskustelu
6.	Komission delegoitu asetus ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 515/2014 liitteen II muuttamisesta

LIBE/9/01838
7.	Komission delegoitu asetus (EU) …/... turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 liitteen II muuttamisesta
LIBE/9/01839
	Komission muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston (DG HOME) varapääjohtajan Olivier Onidin puheenvuoro
21. marraskuuta 2019 klo 14.45–15.45
8.	Raportti viidennestä Euroopan muuttoliikefoorumista – Muuttoliikkeen globaalista hallinnasta paikalliseen hallintaan: paikallisviranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan rooli muuttoliikkeen hallinnassa ja turvallisten ja sääntöjenmukaisten EU:hun johtavien väylien varmistamisessa
LIBE/9/01832
	Euroopan muuttoliikefoorumin työvaliokunnan jäsenten Cristian Pirvulescun (Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, ETSK), Adem Kumcun (UNITEE) ja Rossella Nicolettin (EUROCITIES) puheenvuoro
21. marraskuuta 2019 klo 15.45–16.30
9.	Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Tietosuojasäännöt luottamuksen rakentajana EU:ssa ja sen ulkopuolella – tilannekatsaus
COM(2019)0374
• Komission puheenvuoro
21. marraskuuta 2019 klo 16.30–17.30
Mahdollisesti
10.	Parlamentin SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti esittämän oikeusvaltion tilannetta Unkarissa koskevan perustellun ehdotuksen jatkotoimet neuvostossa
LIBE/9/01840
	Puheenjohtajavaltio Suomen puheenvuoro 16. syyskuuta 2019 pidetyssä yleisten asioiden neuvostossa järjestetystä ensimmäisestä kuulemisesta 
11.	Muut asiat
12.	Seuraavat kokoukset
	25. marraskuuta 2019 klo 19.30–22.30 (Strasbourg)
26. marraskuuta 2019 klo 10.00–10.30 (Strasbourg)

