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

LIBE(2020)0219_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Onsdagen den 19 februari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30
Torsdagen den 20 februari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.00–17.30
Bryssel
Lokal: József Antall (4Q2)
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
OBSERVERA ATT SAMTLIGA TIDSANGIVELSER ÄR PRELIMINÄRA OCH KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UNDER SAMMANTRÄDET
3.	Justering av sammanträdesprotokoll
	9 december 2019	PV – PE644.940v01-00
21 november 2019	PV – PE644.743v01-00
6–7 november 2019	PV – PE643.123v01-00
19 februari 2020 kl. 9.00–12.30
4.	Utfrågning om genomförandet av Dublin III-förordningen
(se separat förslag till program)
19 februari 2020 kl. 15.00–16.30
5.	Strukturerad dialog med Věra Jourová, vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet
LIBE/9/02507
	Diskussion
19 februari 2020 kl. 16.30–17.45
6.	EU:s strategi för att färdigställa säkerhetsunionen: åtgärda både traditionella och moderna hot
LIBE/9/02525
	Diskussion med Margaritis Schinas, vice ordförande med ansvar för främjande av vår europeiska livsstil
19 februari 2020 kl. 17.45–18.30
7.	Genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Förenade kungariket
LIBE/9/02162
*	2019/0819(CNS)	14247/2019 – C9-0198/2019

Föredragande:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Ansvarigt utskott:

LIBE


 
	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 19 februari 2020 kl. 19.00
20 februari 2020 kl. 9.00–10.30
8.	Genomförandet av den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande mellan medlemsstaterna
LIBE/9/02108
	2019/2207(INI)	

Föredragande:

Javier Zarzalejos (PPE)

Ansvarigt utskott:

LIBE


Rådgivande utskott:

AFCO –
(PPE)

 
	Presentation av Wouter Van Ballegooij, politisk analytiker, enheten för europeiskt mervärde, och Ivana Kiendl Kristo, politisk analytiker, enheten för efterhandsutvärdering, generaldirektoratet för parlamentariska utredningar
Föredragning av kommissionen


Presentation av Francisco Jiménez-Villarejo, ledamot av Eurojusts grupp för instrument för rättsligt samarbete samt nationell ledamot för Spanien
20 februari 2020 kl. 10.30–11.15
9.	LIBE/DEVE/DROI-utskottens ad hoc-delegation till FN:s globala flyktingforum i Genève (Schweiz) den 15–18 december 2019

LIBE/9/02515
	Presentation av ett förslag till reserapport
20 februari 2020 kl. 11.15–12.15
10.	Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019
LIBE/9/02092
	2019/2199(INI)	

Föredragande:

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

LIBE


Rådgivande utskott:

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

PETI –
Yana Toom (Renew)
PA – PE646.879v02-00
Ståndpunkter i form av ändringsförslag:

FEMM –
Samira Rafaela (Renew)

 
	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 25 februari 2020 kl. 17.30
20 februari 2020 kl. 12.15–12.30
*** Elektronisk omröstning ***
11.	Genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Förenade kungariket
LIBE/9/02162
*	2019/0819(CNS)	14247/2019 – C9-0198/2019

Föredragande:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Ansvarigt utskott:

LIBE


 
	Antagande av förslag till betänkande
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
20 februari 2020 kl. 14.00–17.30
12.	Utfrågning om Artificiell intelligens i straffrätten och polisens och rättsliga myndigheters användning av den på det straffrättsliga området
(se separat förslag till program)
13.	Övriga frågor
14.	Kommande sammanträden
	16 mars 2020 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)
17 mars 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

