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Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO(2018)1105_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 5 ноември 2018 г., 15.00–18.30 ч.
Брюксел
Зала: „Алтиеро Спинели“ (3E-2)
5 ноември 2018 г., 15.00–16.00 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	24 септември 2018 г.	PV – PE628.370v01-00

10-11 октомври 2018 г.	PV – PE628.672v01-00
4.	Отчет относно текущи междуинституционални преговори
------
5.	Създаване на Европейски фонд за отбрана
IMCO/8/13733
***I	2018/0254(COD)	COM(2018)0476 – C8-0268/2018

Докладчик по становище:

Антонио Лопес-Истурис Уайт (PPE)
PA – PE627.566v01-00
AM – PE628.663v01-00
Водеща:

ITRE* –
Зджислав Краснодембски (ECR)
PR – PE625.510v01-00
AM – PE627.775v01-00
 
	Разглеждане на измененията

6.	Създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Докладчик:

Никола Данти (S&D)
PR – PE628.465v01-00
Водеща:

IMCO*


 
	Разглеждане на проекта на доклад
	Краен срок за внасяне на измененията: 6 ноември 2018 г., 12.00 ч.

7.	Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Докладчик:

Кристел Шалдемозе (S&D)
PR – PE627.635v01-00
AM – PE628.584v01-00
AM – PE628.476v01-00
AM – PE628.585v01-00
Водеща:

IMCO*


 
	Разглеждане на измененията

5 ноември 2018 г., 16.00–16.30 ч.
*** Време за електронно гласуване ***
8.	Създаване на Европейски фонд за отбрана
IMCO/8/13733
***I	2018/0254(COD)	COM(2018)0476 – C8-0268/2018

Докладчик по становище:

Антонио Лопес-Истурис Уайт (PPE)
PA – PE627.566v01-00
AM – PE628.663v01-00
Водеща:

ITRE* –
Зджислав Краснодембски (ECR)
PR – PE625.510v01-00
AM – PE627.775v01-00
 
	Приемане на проекта на становище

9.	Създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г.
IMCO/8/13593
***I	2018/0227(COD)	COM(2018)0434 – C8-0256/2018

Докладчик по становище:

Евелин Гебхарт (S&D)
PA – PE627.039v01-00
AM – PE628.420v02-00
Водеща:

ITRE* –
Ангелика Млинар (ALDE)
PR – PE625.457v01-00
AM – PE627.808v01-00
 
	Приемане на проекта на становище

10.	Допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
IMCO/8/13526
***I	2018/0220(COD)	COM(2018)0397 – C8-0250/2018

Докладчик:

Марлене Мици (S&D)

Водеща:

IMCO


 
	Приемане на проекта на доклад

*** Край на електронното гласуване ***
5 ноември 2018 г., 16.30–18.30 ч.
11.	Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Докладчик:

Мария Грапини (S&D)
PR – PE628.618v01-00
Водеща:

IMCO


 
	Разглеждане на проекта на доклад
	Краен срок за внасяне на измененията: 6 ноември 2018 г., 12.00 ч.

12.	Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Докладчик:

Иржи Поспишил (PPE)
PR – PE628.634v01-00
Водеща:

IMCO


 
	Разглеждане на проекта на доклад
	Краен срок за внасяне на измененията: 6 ноември 2018 г., 12.00 ч.

13.	Форум на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата за доставки на храни – обратна връзка от Комисията
Размяна на мнения
14.	Разни въпроси
15.	Следващи заседания
	21 ноември 2018 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

22 ноември 2018 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

