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Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

LIBE(2019)1209_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 9 december 2019 kl. 15.00–18.00
Bryssel
Lokal: József Antall (4Q2)
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
OBSERVERA ATT SAMTLIGA TIDSANGIVELSER ÄR PRELIMINÄRA OCH KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UNDER SAMMANTRÄDET
9 december 2019 kl. 15.00–15.45
3.	Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB)
LIBE/9/01934
	Presentation av uppgifter och verksamhet av Andrea Jelinek, ordförande för Europeiska dataskyddsstyrelsen
9 december 2019 kl. 15.45–16.30
Gemensam debatt
4.	Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem och om ändring av förordning (EU) 2018/1862 och förordning (EU) yyyy/xxx [Ecris-TCN-systemet]
COM(2019)0003
5.	Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för Etias syften och om ändring av förordning (EU) 2018/1240, förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EU) 2017/2226 och förordning (EU) 2018/1861
COM(2019)0004
• Föredragning av kommissionen
• Kommissionens redogörelse för det analytiska underlaget om förslagen till följdändringar av Etias
• Redogörelse för en riktad konsekvensbedömning från Europaparlamentet av förslagen till följdändringar av Etias
9 december 2019 kl. 16.30–17.50
6.	Strukturerad dialog med Ylva Johansson, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor
LIBE/9/01948
	Diskussion
9 december 2019 kl. 17.50–18.00
*** Elektronisk omröstning ***
7.	Ingående av ett protokoll mellan Europeiska unionen, Island och Konungariket Norge till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Island eller Norge vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål
LIBE/9/00409
***	2018/0419(NLE)	15791/2018 – C9-0155/2019

Föredragande:

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

LIBE


 
	Antagande av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 22 november 2019 kl. 12.00
8.	Den europeiska gräns- och kustbevakningen: falska och äkta handlingar online (FADO-systemet) och upphävandet av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF
LIBE/9/00459
***I	2018/0330B(COD)	COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

Föredragande:

Roberta Metsola (PPE)

Ansvarigt utskott:

LIBE


Rådgivande utskott:

BUDG –
Beslut: inget yttrande


JURI (AL)


 
	Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar
9.	Gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd
LIBE/9/01280
***I	2018/0154(COD)	COM(2018)0307 – C8-0182/2018

Föredragande:

Jan-Christoph Oetjen (Renew)

Ansvarigt utskott:

LIBE


 
	Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
10.	Övriga frågor
11.	Kommande sammanträden
	16 december 2019 kl. 19.30–22.30 (Strasbourg)
9 december 2019 kl. 18.00–19.00
12.	Samordnarnas sammanträde (inom stängda dörrar)

