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Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

LIBE(2019)1209_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 9 decembrie 2019, 15.00 - 18.00
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ TOATE INTERVALELE ORARE SUNT DOAR ORIENTATIVE ȘI POT SUFERI MODIFICĂRI PE PARCURSUL REUNIUNII.
9 decembrie 2019, 15.00 - 15.45
3.	Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD)
LIBE/9/01934
	Prezentarea sarcinilor și activităților de către Andrea Jelinek, președintele Comitetului european pentru protecția datelor

9 decembrie 2019, 15.45 - 16.30
Discuție în comun
4.	Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1862 și a Regulamentului (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]
COM(2019)0003
5.	Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în scopuri legate de ETIAS și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1240, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (UE) 2017/2226 și a Regulamentului (UE) 2018/1861
COM(2019)0004
Prezentare făcută de Comisie
• Prezentarea de către Comisie a Notei analitice privind propunerile pentru modificări care decurg în urma ETIAS
• Prezentarea studiului PE referitor la o evaluare specifică a impactului în ceea ce privește propunerile pentru modificări care decurg în urma ETIAS
9 decembrie 2019, 16.30 - 17.50
6.	Dialog structurat cu Ylva Johansson, comisară pentru afaceri interne
LIBE/9/01948
	Schimb de opinii

9 decembrie 2019, 17.50 - 18.00
*** Votare electronică ***
7.	Încheierea Protocolului dintre Uniunea Europeană, Republica Islanda și Regatul Norvegiei la Acordul dintre Comunitatea Europeană, Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-un stat membru, în Islanda sau în Norvegia în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii
LIBE/9/00409
***	2018/0419(NLE)	15791/2018 – C9-0155/2019

Raportoare:

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

LIBE


 
	Adoptarea amendamentelor

Termen de depunere a amendamentelor: 22 noiembrie 2019, 12.00
8.	Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european: sistemul „ Documente false și autentice online” (FADO) și abrogarea Acțiunii Comune nr. 98/700/JAI a Consiliului
LIBE/9/00459
***I	2018/0330B(COD)	COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

Raportoare:

Roberta Metsola (PPE)

Comisie competentă:

LIBE


Avize:

BUDG –
Decizie: fără aviz


JURI (AL)


 
	Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

9.	Statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale
LIBE/9/01280
***I	2018/0154(COD)	COM(2018)0307 – C8-0182/2018

Raportor:

Jan-Christoph Oetjen (Renew)

Comisie competentă:

LIBE


 
	Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

*** Sfârșitul votării electronice ***
10.	Chestiuni diverse
11.	Reuniuni următoare
	16 decembrie 2019, 19.30 - 22.30 (Strasbourg)

9 decembrie 2019, 18.00 - 19.00
12.	Reuniune a coordonatorilor (cu ușile închise)

