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Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE(2020)0109_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Четвъртък, 9 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч.
Брюксел
Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
(включително одобряване на препоръките на координаторите съгласно член 214 от Правилника за дейността, вж. докладната записка на координаторите от заседанието от 9 декември 2019 г.)

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА ЗАСЕДАНИЕТО.
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	12 септември 2019 г.	PV – PE641.402v02-00
24 септември 2019 г.	PV – PE642.856v01-00
14 октомври 2019 г.	PV – PE644.857v01-00
21 октомври 2019 г.	PV – PE642.954v01-00
11-12 ноември 2019 г.	PV – PE643.183v02-00
9 януари 2020 г., 9.00–9.30 ч.
Общо разискване
4.	Сключване на Споразумението за статуса между Европейския съюз и Черна гора за действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Черна гора
LIBE/9/00424
***	2019/0043(NLE)	06847/2019 – C9-0138/2019

Докладчик:

Бетина Волат (S&D)
PR – PE643.227v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагаща:

AFET –
Решение: без становище

 
	Разглеждане на проекта на доклад
5.	Сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Сърбия за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Сърбия
LIBE/9/00403
***	2018/0409(NLE)	15581/2018 – C9-0180/2019

Докладчик:

Бетина Волат (S&D)
PR – PE643.171v02-00
Водеща:

LIBE


Подпомагаща:

AFET –
Решение: без становище

 
	Разглеждане на проекта на доклад
9 януари 2020 г., 9.30–10.00 ч.
6.	Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията от 18 септември 2019 г. относно незаконното използване на базата данни на Шенгенската информационна система от органите на Обединеното кралство, внесен от няколко членове на групата Renew (E-002611/2019)
LIBE/9/02201
	Изложение на Комисията
9 януари 2020 г., 10.00–10.15 ч.
7.	Командировка до Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA), Лисабон (Португалия), 30 – 31 октомври 2019 г.
LIBE/9/02202
	Представяне на проект на доклад за командировката
9 януари 2020 г., 10.15–11.00 ч.
8.	Ad hoc делегация на комисията LIBE в Малта, 2 – 4 декември 2019 г.
LIBE/9/02152




CR – PE644.996v01-00
 
	Представяне на проект на доклад за командировката
9 януари 2020 г., 11.00–12.00 ч.
9.	Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ: трети годишен съвместен преглед
LIBE/9/02203
	Изложение на Комисията
Изложение на Европейския комитет по защита на данните
9 януари 2020 г., 12.00–12.30 ч.
Общо разискване
Евентуално
10.	Определяне на условията за достъп до другите информационни системи на ЕС и изменение на Регламент (ЕС) 2018/1862 и Регламент (ЕС) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]


LIBE/9/00415
***I	2019/0001(COD)	COM(2019)0003 – C8-0025/2019

Докладчик:

Йерун Ленарс (PPE)

Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFET –
Решение: без становище


TRAN


 
	Разглеждане на проекта на доклад
Краен срок за внасяне на измененията: 15 януари 2020 г., 13.00 ч.
11.	Определяне на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на ETIAS и изменение на Регламент (EС) 2018/1240, Регламент (EО) № 767/2008, Регламент (ЕС) 2017/2226 и Регламент (ЕС) 2018/1861



LIBE/9/00412
***I	2019/0002(COD)	COM(2019)0004 – C8-0024/2019

Докладчик:

Йерун Ленарс (PPE)

Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFET –
Решение: без становище


TRAN


 
	Разглеждане на проекта на доклад
Краен срок за внасяне на измененията: 15 януари 2020 г., 13.00 ч.
12.	Разни въпроси
13.	Следващи заседания
	13 януари 2020 г., 19.00–22.00 ч. (Страсбург)
20 януари 2020 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)
21 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

