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Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

LIBE(2019)1209_1
OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Seja
v ponedeljek, 9. decembra 2019, od 15.00 do 18.00
Bruselj
Sejna soba: József Antall (4Q2)
1.	Sprejetje dnevnega reda
2.	Sporočila predsednika
ČASOVNA RAZPOREDITEV JE OKVIRNA IN SE LAHKO MED SEJO SPREMENI.
9. december 2019 od 15.00 do 15.45
3.	Evropski odbor za varstvo podatkov (EOVP)
LIBE/9/01934
	Predstavitev nalog in dejavnosti, ki jo pripravi predsednica Evropskega odbora za varstvo podatkov Andrea Jelinek 

9. december 2019 od 15.45 do 16.30
Skupna razprava
4.	Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pogojev za dostop do drugih informacijskih sistemov EU ter spremembi Uredbe (EU) 2018/1862 in Uredbe (EU) yyyy/xxxx [ECRIS-TCN]
COM(2019)0003
5.	Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pogojev za dostop do drugih informacijskih sistemov EU za namene ETIAS ter spremembi Uredbe (EU) 2018/1240, Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (EU) 2017/2226 in Uredbe (EU) 2018/1861
COM(2019)0004
• Predstavitev Komisije
• Predstavitev Komisije o analitičnem obvestilu o predlogih za posledične spremembe sistema ETIAS
• Predstavitev ciljne študije o oceni učinka Evropskega parlamenta o predlogih za posledične spremembe sistema ETIAS
9. december 2019 od 16.30 do 17.50
6.	Strukturirani dialog s komisarko za notranje zadeve Ylvo Johansson
LIBE/9/01948
	Izmenjava mnenj

9. december 2019 od 17.50 do 18.00
*** Elektronsko glasovanje ***
7.	Sklenitev Protokola med Evropsko unijo, Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona
LIBE/9/00409
***	2018/0419(NLE)	15791/2018 – C9-0155/2019

Poročevalka:

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

LIBE


	Sprejetje predlogov sprememb

Rok za vložitev predlogov sprememb: 22. november 2019 ob 12.00
8.	Evropska mejna in obalna straža: sistem lažnih in pravih dokumentov na spletu (FADO) in razveljavitev Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ
LIBE/9/00459
***I	2018/0330B(COD)	COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

Poročevalka:

Roberta Metsola (PPE)

Pristojni odbor:

LIBE


Mnenje:

BUDG –
Sklep: brez mnenja


JURI (AL)


	Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

9.	Statistika Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti
LIBE/9/01280
***I	2018/0154(COD)	COM(2018)0307 – C8-0182/2018

Poročevalec:

Jan-Christoph Oetjen (Renew)

Pristojni odbor:

LIBE


	Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

*** Konec elektronskega glasovanja ***
10.	Razno
11.	Naslednja seja
	16. december 2019 od 19.30 do 22.30 (Strasbourg)

9. december 2019 od 18.00 do 19.00
12.	Sestanek koordinatorjev (brez navzočnosti javnosti)

