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Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE(2020)0127_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 27 януари 2020 г., 15.00–18.30 ч.
Вторник, 28 януари 2020 г., 9.00–11.45 ч. и 14.30–16.30 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2)
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.
27 януари 2020 г., 15.00–17.00 ч.
3.	Представяне на приоритетите на хърватското председателство
LIBE/9/02323
	Представяне от г-н Давор Божинович, министър на вътрешните работи, и г-н Дражен Бошнякович, министър на правосъдието

27 януари 2020 г., 17.00–18.30 ч.
Съвместно разискване относно Брексит
4.	Доклад относно Брексит: „Политика за закрила на бежанците и политика в областта на убежището“ на комисията по европейски въпроси на Камарата на лордовете
LIBE/9/02325
	Представяне от лорд Майкъл Джей, председател на комисията

5.	Събирането на семействата след Брексит
LIBE/9/02344
	Размяна на мнения с Джон Фетънби, ръководител по въпросите на политиката и застъпничеството (бежанци и убежище) към Британския червен кръст

6.	Въпрос с искане за писмен отговор P-003425/2019 до Комисията, внесен от Клод МОРАЙС (S&D), относно „Подготвеност по въпроса за събирането на семействата съгласно Регламент „Дъблин III“ в случай на Брексит без споразумение"
LIBE/9/02326
	Представяне от Комисията съгласно член 138

28 януари 2020 г., 9.00–10.30 ч.
Общо разискване
7.	Актуално състояние на преговорите и прилагането на споразуменията и договореностите на ЕС за обратно приемане
LIBE/9/02328
	Изложение на Комисията

8.	Сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
LIBE/9/01193
***	2019/0181(NLE)	12158/2019 – C9-0004/2020

Докладчик:

Петър Витанов (S&D)
PR – PE646.765v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFET –
Петрас Аущревичюс (Renew)
PA – PE646.758v01-00
 
	Изложение на Комисията
	Разглеждане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)

9.	Сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за облекчаване на визовия режим
LIBE/9/01191
***	2019/0182(NLE)	

Докладчик:

Антъни Хук (Renew)
PR – PE644.818v01-00
Водеща:

LIBE


Подпомагащи:

AFET –
Петрас Аущревичюс (Renew)
PA – PE646.757v01-00
 
	Изложение на Комисията
	Разглеждане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)

28 януари 2020 г., 10.30–11.30 ч.
10.	Доклад за 2019 г. за пазарите на наркотици в ЕС
LIBE/9/02332
	Представяне от Алексис Гусдел, директор, Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании, и Вил ван Гемерт, заместник изпълнителен директор на Европол, дирекция „Операции“

28 януари 2020 г., 11.30–11.45 ч.
*** Време за електронно гласуване ***
11.	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


Подпомагащи:

AFET –
Решение: без становище

 
	Приемане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)

12.	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


Подпомагащи:

AFET –
Решение: без становище

 
	Приемане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)

*** Край на електронното гласуване ***
28 януари 2020 г., 14.30–15.30 ч.
13.	Бъдещето на вътрешната сигурност на ЕС и стратегия за вътрешна сигурност на ЕС
LIBE/9/02327
	Размяна на мнения с Илва Йохансон, член на Комисията, отговарящ за вътрешните работи

28 януари 2020 г., 15.30–16.30 ч.
Евентуално
14.	Доклад на Европейската комисия относно визовата реципрочност
LIBE/9/02347
	Изложение на Комисията

15.	Доклад на Европейската комисия относно суспендирането на визите
LIBE/9/02348
	Изложение на Комисията

16.	Разни въпроси
17.	Следващи заседания
	6 февруари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.00–17.30 ч. (Брюксел)


