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Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

LIBE(2010)0304_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza

štvrtok 4. marca 2010 od 15.00 h do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: PHS 1 A 002

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedu

3. Schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala:
 7. decembra 2009 PV – PE430.904v01-00
 11. januára 2010 PV – PE438.161v01-00

4. marca 2010 od 15.00 h do 15.30 h

4. Cesta prieskumnej delegácie na juh Talianska
LIBE/7/02176

 prezentácia návrhu správy delegácie
 prijatie (zatiaľ nepotvrdené) 
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4. marca 2010 od 15.30 h do 16.15 h

Spoločná rozprava

5. Dohoda medzi EÚ a Austráliou o spracúvaní a prenose údajov zo záznamu o 
cestujúcom (PNR) s pôvodom v Európskej únii leteckými dopravcami 
Austrálskej colnej správe
LIBE/7/01900

2009/0186(NLE) 05303/2010 – C7-0027/2010
Spravodajkyňa: Sophia In 'T Veld (ALDE)
Gestorský výbor: LIBE –
Výbory požiadané 
o stanovisko:

AFET –

TRAN – rozhodnutie: bez stanoviska

 prvá výmena názorov

6. Dohoda medzi EÚ a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postupovaní 
údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami 
Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov (DHS) (Dohoda PNR z roku 
2007)
LIBE/7/01906

2009/0187(NLE) 05304/2010 – C7-0028/2010
Spravodajkyňa: Sophia In 'T Veld (ALDE)
Gestorský výbor: LIBE –
Výbory požiadané 
o stanovisko:

AFET –

TRAN – rozhodnutie: bez stanoviska

 prvá výmena názorov

4. marca 2010 od 16.15 h do 17.00 h

7. Transatlantické zásady na ochranu údajov
LIBE/7/02340

 prezentácia Komisie o súčasnom stave
 prezentácia stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktorú 

prednesie asistent európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov pán 
Giovanni Buttarelli
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4. marca 2010 od 17.00 h do 17.45 h

8. Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský 
informačný systém druhej generácie (SIS II) (zmena a doplnenie rozhodnutia 
2008/839/SVV)
LIBE/7/02186

2010/0006(NLE) KOM(2010)0015 – C7-0040/2010

Spravodajca: Carlos Coelho (PPE) PR – PE439.091v01-00
Gestorský výbor: LIBE –
Výbory požiadané 
o stanovisko:

BUDG – Alexander Alvaro (ALDE)

 preskúmanie návrhu správy o novom návrhu
 prezentácia Komisie o súčasnom stave testovania medzníka
 termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 31. marca 2010 o 

12.00 h

4. marca 2010 od 17.45 h do 18.10 h
9. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej 
spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (nový 
mandát pre agentúru FRONTEX)

2010/0039(COD) KOM(2010)0061 -

 prezentácia Komisie

4. marca 2010 od 18.10 h do 18.30 h

10. Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa dopĺňa Kódex schengenských hraníc, pokiaľ 
ide o dozor nad vonkajšími morskými hranicami vo vzťahu k operačnej 
spolupráci, ktorú koordinuje Európska agentúra pre riadenie operačnej 
spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie 
(komitologické opatrenie)
LIBE/7/02353

Spravodajca: Michael Cashman (S&D)

 prezentácia právnej služby EP

11. Dátum konania nasledujúcej schôdze

12. Dátum konania nasledujúcej schôdze
 16. marca 2010 od 15.00 h do 18.30 h
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 17. marca 2010 od 9.00 h do 12.30 h
 17. marca 2010 od 9.00 h do 12.30 h a od 15.00 h do 18.30 h


