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Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

IMCO(2017)0306_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017, από 15.00 έως 18.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (6Q2)
6 Μαρτίου 2017, από 15.00 έως 18.30
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:
	25-26 Ιανουαρίου 2017	PV – PE597.636v01-00
6 Φεβρουαρίου 2017	PV – PE599.640v01-00
9 Φεβρουαρίου 2017	PV – PE599.690v01-00
4.	Ενημέρωση σχετικά με τριμερείς διαλόγους και εκδηλώσεις
5.	Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών
IMCO/8/05993
***I	2016/0070(COD)	COM(2016)0128 – C8-0114/2016

Συντάκτρια γνωμοδότησης:
Christel Schaldemose (S&D)
PA – PE597.610v01-00
Επί της ουσίας:
EMPL  –
Elisabeth Morin-Chartier (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)
PR – PE582.163v01-00
 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 22 Μαρτίου 2017, ώρα 12.00
6.	Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία
IMCO/8/07659

Εισηγητής:
Nicola Danti (S&D)
PR – PE595.756v01-00
AM – PE599.597v01-00
 
	Εξέταση των τροπολογιών
7.	Η λειτουργία της δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου
IMCO/8/08004
	2016/2244(INI)	

Εισηγητής:
Dennis de Jong (GUE/NGL)
PR – PE597.399v01-00
AM – PE599.674v01-00
Επί της ουσίας:
IMCO*


 
	Εξέταση των τροπολογιών
8.	Προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Εισηγητής:
Morten Løkkegaard (ALDE)
PR – PE597.391v01-00
AM – PE599.726v01-00
AM – PE599.675v01-00
Επί της ουσίας:
IMCO*


 
	Εξέταση των τροπολογιών
9.	Αντιμετώπιση του γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακρίσεων που οφείλονται στην υπηκοότητα, τον τόπο κατοικίας ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς
IMCO/8/06772
***I	2016/0152(COD)	COM(2016)0289 – C8-0192/2016

Εισηγήτρια:
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)
PR – PE595.745v01-00
AM – PE599.724v01-00
AM – PE599.759v01-00
Επί της ουσίας:
IMCO*


 
	Εξέταση των τροπολογιών
10.	Οικονομική τεχνολογία (FinTech): η επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα
IMCO/8/08003
	2016/2243(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:
Dita Charanzová (ALDE)
PA – PE595.754v01-00
AM – PE599.598v01-00
Επί της ουσίας:
ECON  –
Cora van Nieuwenhuizen (ALDE)
PR – PE597.523v01-00
 
	Εξέταση των τροπολογιών
11.	Διαδικτυακή συνδεσιμότητα για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και του 5G
IMCO/8/08472
	2016/2305(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:
Antonio López-Istúriz White (PPE)
PA – PE597.470v01-00
AM – PE599.776v01-00
Επί της ουσίας:
ITRE  –
Michał Boni (PPE)
PR – PE597.728v02-00
 
	Εξέταση των τροπολογιών
12.	Διάφορα
13.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	13 Μαρτίου 2017, από 19.00 έως 20.30 (Στρασβούργο)

