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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

LIBE_OJ(2010)0316_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza

utorok 16. marca 2010 od 15.00 h do 18.30 h
streda 17. marca 2010 od 9.00 h do 12.30 h a od 15.00 h do 18.30 h

Miestnosť ASP 3 G 3

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedu

16. marca 2010 od 15.00 h do 15.30 h

3. Zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a na prácu 
LIBE/7/02271
***I 2007/0229(COD) KOM(2007)0638 – C6-0470/2007

Spravodajkyňa: Véronique Mathieu (PPE) PR – PE439.363v01-00
Gestorský výbor: LIBE* –
Výbor požiadaný o 
stanovisko:

EMPL* – Alejandro Cercas (S&D) PA – PE439.114v01-00

 preskúmanie návrhu správy
 termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 23. marca 2010, 

12.00 h
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16. marca 2010 od 15.30 h do 16.00 h

4. Minimálne štandardy pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní 
medzinárodnej ochrany (prepracované znenie)
LIBE/7/01412
***I 2009/0165(COD) KOM(2009)0554 – C7-0248/2009

Spravodajkyňa: Sylvie Guillaume (S&D)
Gestorský výbor: LIBE –
Výbor požiadaný o 
stanovisko:

JURI – Lidia Joanna Geringer De 
Oedenberg (S&D)

CM – PE431.033v01-00

 výmena názorov

16. marca 2010 od 16.00 h do 16.40 h

5. Minimálne ustanovenia pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej 
krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako osôb pod medzinárodnou 
ochranou a obsah poskytovanej ochrany (prepracované znenie)
LIBE/7/01495
***I 2009/0164(COD) KOM(2009)0551 – C7-0250/2009

Spravodajca: Jean Lambert (Verts/ALE)
Gestorský výbor: LIBE –
Výbor požiadaný o 
stanovisko:

JURI – Lidia Joanna Geringer De 
Oedenberg (S&D)

CM – PE431.032v01-00

 výmena názorov

16 March 2010, 16.40 - 17.00

6. Zriadenie Európskeho podporného úradu pre azyl
LIBE/7/02430
***II 2009/0027(COD) 16626/2/2009 – C7-0049/2010

T6-0379/2009

Spravodajca: Jean Lambert (Verts/ALE)
Gestorský výbor: LIBE –

 preskúmanie návrhu odporúčania do druhého čítania

7. Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 (zmena a doplnenie 
rozhodnutia č. 573/2007/ES)
LIBE/7/02431
***II 2009/0026(COD) 16627/1/2009 – C7-0051/2010

T6-0375/2009
Spravodajca: Claude Moraes (S&D)
Gestorský výbor: LIBE –

 preskúmanie návrhu odporúčania do druhého čítania
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16. marca 2010 od 17.00 h do 17.45 h

Spoločná rozprava

8. Vytvorenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie
LIBE/7/01804

2009/2240(INI) KOM(2009)0447

Spravodajca: Rui Tavares (GUE/NGL) PR – PE431.182v01-00
AM – PE439.335v01-00

Gestorský výbor: LIBE –
Výbory požiadané 
o stanovisko:

AFET – Rozhodnutie: bez stanoviska

DEVE – Rozhodnutie: bez stanoviska
EMPL – Rozhodnutie: bez stanoviska

 preskúmanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a kompromisných 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

 termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 2. marca 2010, 
12.00 h

9. Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 (zmena a doplnenie 
rozhodnutia č. 573/2007/ES).
LIBE/7/00834
***I 2009/0127(COD) KOM(2009)0456 – C7-0123/2009

Spravodajca: Rui Tavares (GUE/NGL) PR – PE430.976v03-00
AM – PE439.334v01-00

Gestorský výbor: LIBE –
Výbory požiadané 
o stanovisko:

AFET – Rozhodnutie: bez stanoviska

DEVE – Rozhodnutie: bez stanoviska
EMPL – Rozhodnutie: bez stanoviska

 preskúmanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a kompromisných 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

 termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 2. marca 2010, 
12.00 h

16. marca 2010 od 17.45 h do 18.30 h

Za zatvorenými dverami

10. Schôdza koordinátorov
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17. marca 2010 od 9.00 h do 9.30 h

11. Správa k oznámeniu Komisie: prístup Spoločenstva k prevencii prírodných 
a človekom spôsobených katastrof
LIBE/7/01295

2009/2151(INI) KOM(2009)0082
Spravodajkyňa: Antigoni Papadopoulou (S&D)
Gestorský výbor: ENVI – João Ferreira (GUE/NGL) PR – PE439.259v01-00

 preskúmanie návrhu stanoviska
 rozhodnutie o termíne na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

17. marca 2010 od 9.30 h do 10.30 h

12. Práva na tlmočenie a preklad v trestnom konaní 
LIBE/7/02165
***I 2010/0801(COD) 00001/2010 – C7-0005/2010

Spravodajkyňa: Baroness Sarah Ludford (ALDE) PR – PE439.397v01-00
Gestorský výbor: LIBE –
Výbor požiadaný o 
stanovisko:

JURI –

 Výklad Komisie o jej novom návrhu, prezentácia návrhu správy a právne 
stanovisko poskytnuté právnou službou EP

 rozhodnutie o termíne na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

17. marca 2010 od 10.30 h do 11.00 h

13. 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)

 výmena názorov a hlasovanie o možnej opozícii na danú tému 
 termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 10. marca 2010, 

12.00 h
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17. marca 2010 od 11.00 h do 12.30 h

Spoločná rozprava

14. Eurojust
LIBE/7/02458

 výmena názorov s predsedom Eurojust, pánom Aledom Williamsom

15. Budúcnosť spolupráce v oblasti trestného súdnictva a budúcnosť orgánu 
Eurojust po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy 
LIBE/7/02459

 výklad pána Juana Carlosa Campa Morenu, štátneho tajomníka španielskeho 
predsedníctva

17. marca 2010 od 15.00 h do 16.00 h

16. Pristúpenie k Európskemu dohovoru o ľudských právach
LIBE/7/02178

Spravodajkyňa: Kinga Gál (PPE)

 preskúmanie návrhu stanoviska pri AFCO
 rozhodnutie o termíne na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

17. marca 2010 od 16.00 h do 16.30 h

17. Dohoda medzi EÚ a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach
LIBE/7/02080

2009/0188(NLE) 05308/2010 – C7-0029/2010
Spravodajca: Salvatore Iacolino (PPE)
Gestorský výbor: LIBE –

 výklad Komisie a predsedníctva Rady

18. Rôzne otázky

19. Dátum konania nasledujúcej schôdze
 7. apríla 2010 od 9.00 h do 12.30 h a od 15.00 h do 18.30 h (v Bruseli)
 8. apríla 2010 od 9.00 h do 12.30 h (v Bruseli)


