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Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

LIBE(2020)0127_1
OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Seja
v ponedeljek, 27. januarja 2020, od 15.00 do 18.30
v torek, 28. januarja 2020, od 9.00 do 11.45 in od 14.30 do 16.30
Bruselj
Sejna soba: József Antall (2Q2)
1.	Sprejetje dnevnega reda
2.	Sporočila predsednika
ČASOVNA RAZPOREDITEV JE OKVIRNA IN SE LAHKO MED SEJO SPREMENI.
27. januar 2020 od 15.00 do 17.00
3.	Predstavitev prednostnih nalog hrvaškega predsedovanja
LIBE/9/02323
	Predstavitev ministra za notranje zadeve Davorja Božinovića in ministra za pravosodje Dražena Bošnjakovića

27. januar 2020 od 17.00 do 18.30
Skupna razprava o brexitu
4.	Poročilo o brexitu: zaščita beguncev in azilna politika, ki ga je pripravil odbor za evropske zadeve lordske zbornice
LIBE/9/02325
	Predstavitev bo imel predsednik odbora lord Michael Jay

5.	Združitev družine po brexitu
LIBE/9/02344
	Izmenjava mnenj z vodjo na področju politike in zagovorništva (begunci in azil) pri britanskem Rdečem križu Jonom Featonbyjem

6.	Vprašanje za pisni odgovor P-003425/2019 Komisiji, ki ga vlaga Claude MORAES (S&D), o pripravi na brexit brez dogovora glede združitve družine v skladu z dublinsko uredbo III
LIBE/9/02326
	Predstavitev Komisije v skladu s členom 138 Poslovnika

28. januar 2020 od 9.00 do 10.30
Skupna razprava
7.	Stanje pogajanj in izvajanja sporazumov in ureditev EU v zvezi s ponovnim sprejemom
LIBE/9/02328
	Predstavitev Komisije

8.	Sklenitev Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja
LIBE/9/01193
***	2019/0181(NLE)	12158/2019 – C9-0004/2020

Poročevalec:

Petar Vitanov (S&D)
PR – PE646.765v01-00
Pristojni odbor:

LIBE


Mnenje:

AFET –
Petras Auštrevičius (Renew)
PA – PE646.758v01-00
	Predstavitev Komisije

Obravnava osnutka priporočila (postopek odobritve)
9.	Sklenitev Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov
LIBE/9/01191
***	2019/0182(NLE)	

Poročevalec:

Antony Hook (Renew)
PR – PE644.818v01-00
Pristojni odbor:

LIBE


Mnenje:

AFET –
Petras Auštrevičius (Renew)
PA – PE646.757v01-00
	Predstavitev Komisije

Obravnava osnutka priporočila (postopek odobritve)
28. januar 2020 od 10.30 do 11.30
10.	Poročilo o trgih z drogami v EU za leto 2019
LIBE/9/02332
	Predstavitev direktorja Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) Alexisa Goosdeela in namestnika izvršnega direktorja Europola Wila van Gemerta, direktorat za operacije

28. januar 2020 od 11.30 do 11.45
*** Elektronsko glasovanje ***
11.	Sklenitev sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Črno goro glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Črni gori
LIBE/9/00424
***	2019/0043(NLE)	06847/2019 – C9-0138/2019

Poročevalka:

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

LIBE


Mnenje:

AFET –
Sklep: brez mnenja

	Sprejetje osnutka priporočila (postopek odobritve)

12.	Sklenitev sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Republiko Srbijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Republiki Srbiji
LIBE/9/00403
***	2018/0409(NLE)	15581/2018 – C9-0180/2019

Poročevalka:

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

LIBE


Mnenje:

AFET –
Sklep: brez mnenja

	Sprejetje osnutka priporočila (postopek odobritve)

*** Konec elektronskega glasovanja ***

28. januar 2020 od 14.30 do 15.30
13.	Prihodnost notranje varnosti EU in strategija notranje varnosti za Evropsko unijo
LIBE/9/02327
	Izmenjava mnenj s komisarko za notranje zadeve Ylvo Johansson

28. januar 2020 od 15.30 do 16.30
Predvidoma
14.	Poročilo Evropske komisije o vizumski vzajemnosti
LIBE/9/02347
	Predstavitev Komisije

15.	Poročilo Evropske komisije o začasni odpravi vizumov
LIBE/9/02348
	Predstavitev Komisije

16.	Razno
17.	Naslednja seja
	6. februar 2020, od 9.00 do 12.30 in od 14.00 do 17.30 (Bruselj)


