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

LIBE(2020)0127_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 27 januari 2020 kl. 15.00–18.30
Tisdagen den 28 januari 2020 kl. 9.00–11.45 och kl. 14.30–16.30
Bryssel
Lokal: József Antall (2Q2)
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
OBSERVERA ATT SAMTLIGA TIDSANGIVELSER ÄR PRELIMINÄRA OCH KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UNDER SAMMANTRÄDET
27 januari 2020 kl. 15.00–17.00
3.	Redogörelse för det kroatiska ordförandeskapets prioriteringar
LIBE/9/02323
	Föredragning av Davor Božinović, inrikesminister, och Dražen Bošnjaković, justitieminister
27 januari 2020 kl. 17.00–18.30
Gemensam debatt om Brexit
4.	Rapport om brexit: ”Flyktingskydd och asylpolitik” från överhusets utskott för EU-frågor
LIBE/9/02325
	Föredragning av Lord Michael Jay, utskottsordförande
5.	Familjeåterförening efter brexit
LIBE/9/02344
	Diskussion med Jon Featonby, ansvarig för politik och opinionsbildning (flyktingar och asyl) vid brittiska Röda korset
6.	Fråga för skriftligt besvarande P-003425/2019 till kommissionen från Claude MORAES (S&D) om beredskap för en avtalslös brexit när det gäller familjeförening enligt Dublin III-förordningen
LIBE/9/02326
	Föredragning av kommissionen enligt artikel 138 i arbetsordningen
28 januari 2020 kl. 9.00–10.30
Gemensam debatt
7.	Läget avseende förhandlingarna om och genomförandet av EU:s arrangemang och avtal om återtagande
LIBE/9/02328
	Föredragning av kommissionen
8.	Ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet
LIBE/9/01193
***	2019/0181(NLE)	12158/2019 – C9-0004/2020

Föredragande:

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

LIBE


Rådgivande utskott:

AFET –
Petras Auštrevičius (Renew)
PA – PE646.758v01-00
 
	Föredragning av kommissionen
Behandling av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
9.	Ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om förenklat viseringsförfarande
LIBE/9/01191
***	2019/0182(NLE)	

Föredragande:

Antony Hook (Renew)
PR – PE644.818v01-00
Ansvarigt utskott:

LIBE


Rådgivande utskott:

AFET –
Petras Auštrevičius (Renew)
PA – PE646.757v01-00
 
	Föredragning av kommissionen
Behandling av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
28 januari 2020 kl. 10.30–11.30
10.	Rapport om narkotikamarknaden i EU 2019
LIBE/9/02332
	Redogörelse av Alexis Goosdeel, direktör, EMCDDA, och Wil van Gemert, vice verkställande direktör för Europol, direktoratet för operationer
28 januari 2020 kl. 11.30–11.45
*** Elektronisk omröstning ***
11.	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

 
	Antagande av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
12.	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

 
	Antagande av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
28 januari 2020 kl. 14.30–15.30
13.	Framtiden för EU:s inre säkerhet och EU:s strategi för inre säkerhet
LIBE/9/02327
	Diskussion med Ylva Johansson, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor
28 januari 2020 kl. 15.30–16.30
Eventuellt
14.	Kommissionens rapport om ömsesidighet i fråga om viseringar
LIBE/9/02347
	Föredragning av kommissionen
15.	Kommissionens rapport om upphävande av undantag från viseringskravet
LIBE/9/02348
	Föredragning av kommissionen
16.	Övriga frågor
17.	Kommande sammanträden
	6 februari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.00–17.30 (Bryssel)

