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

LIBE(2020)0109_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Torsdagen den 9 januari 2020 kl. 9.00–12.30
Bryssel
Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
(inklusive godkännande av samordnarnas rekommendationer i enlighet med artikel 214 i arbetsordningen, se samordnarnas not från sammanträdet den 9 december 2019)

OBSERVERA ATT SAMTLIGA TIDSANGIVELSER ÄR PRELIMINÄRA OCH KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UNDER SAMMANTRÄDET
3.	Justering av sammanträdesprotokoll
	12 september 2019	PV – PE641.402v02-00
24 september 2019	PV – PE642.856v01-00
14 oktober 2019	PV – PE644.857v01-00
21 oktober 2019	PV – PE642.954v01-00
11–12 november 2019	PV – PE643.183v02-00
9 januari 2020 kl. 9.00–9.30
Gemensam debatt
4.	Ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Montenegro om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Montenegro
LIBE/9/00424
***	2019/0043(NLE)	06847/2019 – C9-0138/2019

Föredragande:

Bettina Vollath (S&D)
PR – PE643.227v01-00
Ansvarigt utskott:

LIBE


Rådgivande utskott:

AFET –
Beslut: inget yttrande

 
	Behandling av förslag till betänkande
5.	Ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Serbien om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Serbien
LIBE/9/00403
***	2018/0409(NLE)	15581/2018 – C9-0180/2019

Föredragande:

Bettina Vollath (S&D)
PR – PE643.171v02-00
Ansvarigt utskott:

LIBE


Rådgivande utskott:

AFET –
Beslut: inget yttrande

 
	Behandling av förslag till betänkande
9 januari 2020 kl. 9.30–10.00
6.	Fråga för skriftligt besvarande till kommissionen av den 18 september 2019 om brittiska myndigheters olagliga användning av databasen för Schengens informationssystem, ingiven av flera ledamöter i gruppen Renew Europe (E-002611/2019)
LIBE/9/02201
	Föredragning av kommissionen
9 januari 2020 kl. 10.00–10.15
7.	Resa till Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN), Lissabon (Portugal), 30-31 oktober 2019
LIBE/9/02202
	Presentation av ett förslag till rapport från resan
9 januari 2020 kl. 10.15–11.00
8.	LIBE-utskottets ad hoc-delegation till Malta den 2-4 december 2019
LIBE/9/02152




CR – PE644.996v01-00
 
	Presentation av ett förslag till rapport från resan
9 januari 2020 kl. 11.00–12.00
9.	Skölden för skydd av privatlivet i EU och USA: tredje årliga gemensamma utvärderingen
LIBE/9/02203
	Föredragning av kommissionen
Föredragning av Europeiska dataskyddsstyrelsen
9 januari 2020 kl. 12.00–12.30
Gemensam debatt
Eventuellt
10.	Fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem och om ändring av förordning (EU) 2018/1862 och förordning (EU) 2018/xxx [Ecris-TCN-systemet]


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

Föredragande:

Jeroen Lenaers (PPE)

Ansvarigt utskott:

LIBE


Rådgivande utskott:

AFET –
Beslut: inget yttrande


TRAN


 
	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 15 januari 2020 kl. 13.00
11.	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



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

Föredragande:

Jeroen Lenaers (PPE)

Ansvarigt utskott:

LIBE


Rådgivande utskott:

AFET –
Beslut: inget yttrande


TRAN


 
	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 15 januari 2020 kl. 13.00
12.	Övriga frågor
13.	Kommande sammanträden
	13 januari 2020 kl. 19.00–22.00 (Strasbourg)
20 januari 2020 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)
21 januari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

