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Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

LIBE(2019)1209_1
ESITYSLISTALUONNOS
Kokous
Maanantai 9. joulukuuta 2019 klo 15.00–18.00
Bryssel
Kokoushuone: József Antall (4Q2)
1.	Esityslistan hyväksyminen
2.	Puheenjohtajan ilmoitukset
HUOMATKAA, ETTÄ KAIKKI AJAT OVAT VAIN SUUNTAA-ANTAVIA JA VOIVAT MUUTTUA KOKOUKSEN AIKANA.
9. joulukuuta 2019 klo 15.00–15.45
3.	Euroopan tietosuojaneuvosto
LIBE/9/01934
	Tehtävien ja toimintojen esittely, Euroopan tietosuojaneuvoston puheenjohtaja Andrea Jelinek
9. joulukuuta 2019 klo 15.45–16.30
Yhteiskeskustelu
4.	Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytyksistä sekä asetuksen (EU) 2018/1862 ja asetuksen (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] muuttamisesta
COM(2019)0003
5.	Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytyksistä ETIAS-järjestelmän tarkoituksia varten sekä asetuksen (EU) 2018/1240, asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EU) 2017/2226 ja asetuksen (EU) 2018/1861 muuttamisesta
COM(2019)0004
• Komission puheenvuoro
• Komission analyyttinen muistio ehdotuksista ETIAS-järjestelmään vaikuttaviksi tarkistuksiksi
• Euroopan parlamentin kohdennettu vaikutustenarviointi ehdotuksista ETIAS-järjestelmään vaikuttaviksi tarkistuksiksi
9. joulukuuta 2019 klo 16.30–17.50
6.	Jäsennelty vuoropuhelu sisäasioista vastaavan komission jäsenen Ylva Johanssonin kanssa
LIBE/9/01948
	Keskustelu
9. joulukuuta 2019 klo 17.50–18.00
*** Koneäänestys ***
7.	Niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan Euroopan unionin, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisen pöytäkirjan tekeminen
LIBE/9/00409
***	2018/0419(NLE)	15791/2018 – C9-0155/2019

Esittelijä:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PR – PE642.884v01-00
Vastaava:

LIBE


 
	Tarkistusten hyväksyminen
Tarkistusten jättämisen määräaika: 22. marraskuuta 2019 klo 12.00
8.	Eurooppalainen raja- ja merivartiovirasto: aitoja ja väärennettyjä asiakirjoja verkossa koskeva FADO-järjestelmä (False and Authentic Documents Online) ja neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS kumoaminen
LIBE/9/00459
***I	2018/0330B(COD)	COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

Esittelijä:

Roberta Metsola (PPE)

Vastaava:

LIBE


Lausunto:

BUDG –
Päätös: ei lausuntoa


JURI (AL)


 
	Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta
9.	Muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevat yhteisön tilastot
LIBE/9/01280
***I	2018/0154(COD)	COM(2018)0307 – C8-0182/2018

Esittelijä:

Jan-Christoph Oetjen (Renew)

Vastaava:

LIBE


 
	Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta
*** Koneäänestys päättyy ***
10.	Muut asiat
11.	Seuraavat kokoukset
	16. joulukuuta 2019 klo 19.30–22.30 (Strasbourg)
9. joulukuuta 2019 klo 18.00–19.00
12.	Koordinaattoreiden kokous (suljetuin ovin)

