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Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

LIBE(2020)0219_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
streda 19. februára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h
štvrtok 20. februára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.00 do 17.30 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (4Q2)
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
UPOZORŇUJEME NA TO, ŽE VŠETKY UVEDENÉ ČASY SÚ IBA ORIENTAČNÉ A POČAS SCHÔDZE SA MÔŽU ZMENIŤ.
3.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	9. decembra 2019	PV – PE644.940v01-00
21. novembra 2019	PV – PE644.743v01-00
6. – 7. novembra 2019	PV – PE643.123v01-00
19. februára 2020 od 9.00 do 12.30 h
4.	Vypočutie na tému Vykonávanie nariadenia Dublin III
(pozri osobitný návrh programu schôdze)
19. februára 2020 od 15.00 do 16.30 h
5.	Štruktúrovaný dialóg s podpredsedníčkou pre hodnoty a transparentnosť Věrou Jourovou
LIBE/9/02507
	výmena názorov
19. februára 2020 od 16.30 do 17.45 h
6.	Stratégia EÚ na dokončenie bezpečnostnej únie: riešenie tradičných aj moderných hrozieb
LIBE/9/02525
	výmena názorov s podpredsedom podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritisom Schinasom
19. februára 2020 od 17.45 do 18.30 h
7.	Vykonávacie rozhodnutie o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Spojenom kráľovstve
LIBE/9/02162
*	2019/0819(CNS)	14247/2019 – C9-0198/2019

Spravodajca:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Gestorský výbor:

LIBE


 
	preskúmanie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 19. február 2020, 19.00 h
20. februára 2020 od 9.00 do 10.30 h
8.	Vykonávanie európskeho zatykača a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
LIBE/9/02108
	2019/2207(INI)	

Spravodajca:

Javier Zarzalejos (PPE)

Gestorský výbor:

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFCO –
(PPE)

 
	výklad politického analytika Dr. Woutera Van Ballegooija, oddelenie pre európsku pridanú hodnotu, a politickej analytičky Ivany Kiendlovej Kristovej, oddelenie pre posudzovanie ex post, generálne riaditeľstvo pre parlamentné výskumné služby
výklad Komisie


výklad Francisca Jiméneza-Villareja, člena tímu agentúry Eurojust pre nástroje justičnej spolupráce a národného člena za Španielsko
20. februára 2020 od 10.30 do 11.15 h
9.	Cesta ad hoc delegácie výborov LIBE a DEVE a podvýboru DROI na Globálne fórum OSN o utečencoch, Ženeva (Švajčiarsko), 15. – 18. decembra 2019

LIBE/9/02515
	prezentácia návrhu správy zo služobnej cesty
20. februára 2020 od 11.15 do 12.15 h
10.	Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii - výročná správa za roky 2018 – 2019
LIBE/9/02092
	2019/2199(INI)	

Spravodajkyňa:

Clare Daly (GUE/NGL)
PR – PE646.996v01-00
Gestorský výbor:

LIBE


Výbory požiadané o stanovisko:

AFCO –
Antonio Tajani (PPE)
PA – PE647.015v01-00

PETI –
Yana Toom (Renew)
PA – PE646.879v02-00
Pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov:

FEMM –
Samira Rafaela (Renew)

 
	preskúmanie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 25. február 2020, 17.30 h
20. februára 2020 od 12.15 do 12.30 h
*** Elektronické hlasovanie ***
11.	Vykonávacie rozhodnutie o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Spojenom kráľovstve
LIBE/9/02162
*	2019/0819(CNS)	14247/2019 – C9-0198/2019

Spravodajca:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Gestorský výbor:

LIBE


 
	prijatie návrhu správy
*** Koniec elektronického hlasovania ***
20. februára 2020 od 14.00 do 17.30 h
12.	Vypočutie na tému Umelá inteligencia v trestnom práve a jej využívanie policajnými a justičnými orgánmi v trestných veciach
(pozri osobitný návrh programu schôdze)
13.	Rôzne otázky
14.	Nasledujúce schôdze
	16. marca 2020 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)
17. marca 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

