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Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE(2020)0120_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 20 януари 2020 г., 15.00–17.30 ч.
Вторник, 21 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.00 ч.
Брюксел
Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА ЗАСЕДАНИЕТО.
20 януари 2020 г., 15.00–16.30 ч.
Общо разискване
3.	Специален доклад № 20/2019 на Европейската сметна палата: Информационни системи на ЕС, подпомагащи граничния контрол – силен инструмент, но е необходим по-голям акцент върху предоставянето на навременни и пълни данни
LIBE/9/02316
	Представяне от Бетина Якобсен, член на Европейската сметна палата и ръководител на Одитен състав III
4.	Специален доклад № 24/2019 на Европейската сметна палата: Предоставяне на убежище, преместване и връщане на мигранти – необходими са мерки за преодоляване на разминаването между цели и резултати
LIBE/9/02317
	Представяне от Лео Бринкат, член на Европейската сметна палата
20 януари 2020 г., 16.30–17.15 ч.
5.	Актуална информация относно изпълнението на Декларацията от Малта и относно операциите по търсене и спасяване в Средиземно море
LIBE/9/02313
	Изложение на Комисията
20 януари 2020 г., 17.15–17.30 ч.
*** Време за електронно гласуване ***
6.	Сключване на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия
LIBE/9/00400
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Председател:

Хуан Фернандо Лопес Агилар (S&D)

Водеща:

AFCO –
Ги Верхофстад (Renew)

 
	Приемане на проекта на становище под формата на писмо
*** Край на електронното гласуване ***
21 януари 2020 г., 9.00–9.20 ч.
7.	Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн
LIBE/9/01287
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Докладчик:

Патрик Яки (ECR)

Водеща:

LIBE


 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)
21 януари 2020 г., 9.20–10.15 ч.
Общо разискване
8.	Командировка на комисията LIBE в Евроюст, Хага, Нидерландия, 31 октомври 2019 г.
LIBE/9/02305
	Представяне на проект на доклад за командировка
9.	Размяна на мнения с Ладислав Хамран, председател на Евроюст
21 януари 2020 г., 10.15–11.45 ч.
10.	Структуриран диалог с Дидие Рейндерс, член на Комисията, отговарящ за правосъдието
LIBE/9/02306
	Размяна на мнения
21 януари 2020 г., 11.45–12.30 ч.
11.	Среща на министрите на ЕС и САЩ по въпросите на правосъдието и вътрешните работи на 10 – 11 декември
LIBE/9/02307
	Представяне от Дидие Рейндерс , член на Комисията, отговарящ за правосъдието
Представяне от председателството на Съвета
21 януари 2020 г., 15.00–16.00 ч.
12.	Приоритети на хърватското председателство по отношение на Регламента относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения
LIBE/9/02308
	Представяне от Йосип Билавер, държавен секретар, Хърватия
21 януари 2020 г., 16.00–17.00 ч.
13.	Технически и съдебни проблеми с телекомуникационните данни в Дания — използване на неверни електронни доказателства в наказателни присъди
LIBE/9/02315
	Представяне от Йеспер Лунд, директор на „ИТ-политическо сдружение“, Дания
Представяне от Кристиан Визе Сванберг, главен надзорник за защита на личната информация и началник на отдела за защита на данните към датската национална полиция
Изложение на Комисията
21 януари 2020 г., 17.00–18.00 ч.
При закрити врати
14.	Преговори относно споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати за трансграничен достъп до електронни доказателства с цел съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси
LIBE/9/02314
	Изложение на Комисията
15.	Разни въпроси
16.	Следващи заседания
	27 януари 2020 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)
28 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

