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Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

LIBE(2019)1209_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019, από 15.00 έως 18.00
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q2)
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΟΝΟΘΥΡΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.
9 Δεκεμβρίου 2019, από 15.00 έως 15.45
3.	Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ)
LIBE/9/01934
	Παρουσίαση των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων της Andrea Jelinek, προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων
9 Δεκεμβρίου 2019, από 15.45 έως 16.30
Κοινή συζήτηση
4.	Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [ECRIS-TCN]
COM(2019)0003
5.	Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του ETIAS και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1861
COM(2019)0004
• Παρουσίαση από την Επιτροπή
• Παρουσίαση από την Επιτροπή του αναλυτικού σημειώματος με θέμα τις προτάσεις για επακόλουθες τροποποιήσεις του ETIAS 
• Παρουσίαση στοχοθετημένης μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων του ΕΚ με θέμα τις προτάσεις για επακόλουθες τροποποιήσεις του ETIAS 
9 Δεκεμβρίου 2019, από 16.30 έως 17.50
6.	Διαρθρωμένος διάλογος με την Ylva Johansson, Επίτροπο αρμόδια για τις Εσωτερικές Υποθέσεις
LIBE/9/01948
	Ανταλλαγή απόψεων
9 Δεκεμβρίου 2019, από 17.50 έως 18.00
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
7.	Σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας 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 Ισλανδία ή τη Νορβηγία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου
LIBE/9/00409
***	2018/0419(NLE)	15791/2018 – C9-0155/2019

Εισηγήτρια:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PR – PE642.884v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Έγκριση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 22 Νοεμβρίου 2019, ώρα 12.00
8.	Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή: επιγραμμικό μητρώο γνησίων και πλαστών εγγράφων (FADO) και κατάργηση της κοινής δράσης του Συμβουλίου αριθ. 98/700/JHA
LIBE/9/00459
***I	2018/0330B(COD)	COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

Εισηγήτρια:

Roberta Metsola (PPE)

Επί της ουσίας:

LIBE


Γνωμοδότηση:

BUDG –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


JURI (AL)


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
9.	Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία
LIBE/9/01280
***I	2018/0154(COD)	COM(2018)0307 – C8-0182/2018

Εισηγητής:

Jan-Christoph Oetjen (Renew)

Επί της ουσίας:

LIBE


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
10.	Διάφορα
11.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	16 Δεκεμβρίου 2019, από 19.30 έως 22.30 (Στρασβούργο)
9 Δεκεμβρίου 2019, από 18.00 έως 19.00
12.	Συνεδρίαση των συντονιστών (κεκλεισμένων των θυρών)

