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Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

LIBE(2020)0402_1
OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Seja
v četrtek, 2. aprila 2020, od 10.00 do 12.00
Bruselj
Sejna soba: József Antall (4Q1)
prek videokonference (test povezljivosti bo od 9.00 do 10.00)
 
1.	Sprejetje dnevnega reda
2.	Sporočila predsednika
(vključno s sprejetjem priporočil koordinatorjev v skladu s členom 214 Poslovnika (glej sporočilo koordinatorjev s povratnimi informacijami s seje 19. februarja 2020) in izidom pisnega postopka po odpovedi sestanka koordinatorjev 17. marca 2020 (postopek je potekal od 16. do 19. marca))

ČASOVNA RAZPOREDITEV JE OKVIRNA IN SE LAHKO MED SEJO SPREMENI.
3.	Sprejetje zapisnikov sej:
	14. oktobra 2019	PV – PE644.857v01-00

2. in 3. decembra 2019	PV – PE644.868v02-00
9. januarja 2020	PV – PE645.117v03-00
6. februarja 2020	PV – PE647.062v01-00

GLASOVANJE Z GLASOVNICO – od 10.00 do 11.15
4.	Sklenitev Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja
LIBE/9/01193
***	2019/0181(NLE)	12158/2019 – C9-0004/2020

Poročevalec:

Petar Vitanov (S&D)
PR – PE646.765v01-00
AM – PE647.140v01-00
Pristojni odbor:

LIBE


Mnenje:

AFET –
Petras Auštrevičius (Renew)
AD – PE646.758v02-00
	Sprejetje osnutka priporočila (postopek odobritve)

5.	Sklenitev Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov
LIBE/9/01191
***	2019/0182(NLE)	12362/2019 – C9-0013/2020

Poročevalec:

Ondřej Kovařík (Renew)
PR – PE644.818v01-00
Pristojni odbor:

LIBE


Mnenje:

AFET –
Petras Auštrevičius (Renew)
AD – PE646.757v02-00
	Sprejetje osnutka priporočila (postopek odobritve)

2. april 2020 od 10.05 do 11.55
6.	Razmere na zunanjih mejah Unije v Grčiji
LIBE/9/02620
	Izmenjava mnenj

Predstavitev grškega ministra za migracije in azil Notisa Mitarakisa
	Predstavitev grškega ministra za zaščito državljanov Mihalisa Hrizohoidisa (bo potrjeno naknadno)
	Predstavitev podpredsednika Evropske komisije, pristojnega za spodbujanje evropskega načina življenja, Margaritisa Schinasa (bo potrjeno naknadno)
	Predstavitev evropske komisarke za notranje zadeve Ylve Johansson (bo potrjeno naknadno)

Predstavitev Terezije Gras, državne sekretarke za evropske in mednarodne zadeve na hrvaškem ministrstvu za notranje zadeve v okviru predsedovanja Svetu
Predstavitev izvršnega direktorja Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) Fabrica Leggerija (bo potrjeno naknadno)
Predstavitev direktorja Agencije za temeljne pravice (FRA) Michaela O'Flahertyja
2. april 2020 od 11.55 do 12.00
7.	Razglasitev rezultatov glasovanja
LIBE/9/02715
	Sprejetje osnutka priporočil (točki 4 in 5)

8.	Razno
9.	Naslednja seja (bo potrjeno naknadno)

