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Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

IMCO(2018)1105_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 5 november 2018 kl. 15.00–18.30
Bryssel
Lokal: Altiero Spinelli (3E-2)
5 november 2018 kl. 15.00–16.00
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Justering av sammanträdesprotokoll
	24 september 2018	PV – PE628.370v01-00
10–11 oktober 2018	PV – PE628.672v01-00
4.	Rapport om pågående interinstitutionella förhandlingar
------
5.	Inrättande av Europeiska försvarsfonden
IMCO/8/13733
***I	2018/0254(COD)	COM(2018)0476 – C8-0268/2018

Föredragande av yttrande:

Antonio López-Istúriz White (PPE)
PA – PE627.566v01-00
AM – PE628.663v01-00
Ansv. utsk.:

ITRE* –
Zdzisław Krasnodębski (ECR)
PR – PE625.510v01-00
AM – PE627.775v01-00
 
	Behandling av ändringsförslag
6.	Inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Föredragande:

Nicola Danti (S&D)
PR – PE628.465v01-00
Ansv. utsk.:

IMCO*


 
	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 6 november 2018 kl. 12.00
7.	Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Föredragande:

Christel Schaldemose (S&D)
PR – PE627.635v01-00
AM – PE628.584v01-00
AM – PE628.476v01-00
AM – PE628.585v01-00
Ansv. utsk.:

IMCO*


 
	Behandling av ändringsförslag
5 november 2018 kl. 16.00–16.30
*** Elektronisk omröstning ***
8.	Inrättande av Europeiska försvarsfonden
IMCO/8/13733
***I	2018/0254(COD)	COM(2018)0476 – C8-0268/2018

Föredragande av yttrande:

Antonio López-Istúriz White (PPE)
PA – PE627.566v01-00
AM – PE628.663v01-00
Ansv. utsk.:

ITRE* –
Zdzisław Krasnodębski (ECR)
PR – PE625.510v01-00
AM – PE627.775v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
9.	Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027
IMCO/8/13593
***I	2018/0227(COD)	COM(2018)0434 – C8-0256/2018

Föredragande av yttrande:

Evelyne Gebhardt (S&D)
PA – PE627.039v01-00
AM – PE628.420v02-00
Ansv. utsk.:

ITRE* –
Angelika Mlinar (ALDE)
PR – PE625.457v01-00
AM – PE627.808v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
10.	Komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
IMCO/8/13526
***I	2018/0220(COD)	COM(2018)0397 – C8-0250/2018

Föredragande:

Marlene Mizzi (S&D)

Ansv. utsk.:

IMCO


 
	Antagande av förslag till betänkande
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
5 november 2018 kl. 16.30–18.30
11.	Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Föredragande:

Maria Grapini (S&D)
PR – PE628.618v01-00
Ansv. utsk.:

IMCO


 
	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 6 november 2018 kl. 12.00
12.	Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Föredragande:

Jiří Pospíšil (PPE)
PR – PE628.634v01-00
Ansv. utsk.:

IMCO


 
	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 6 november 2018 kl. 12.00
13.	Högnivåforumet för en bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja – feedback från kommissionen
Diskussion
14.	Övriga frågor
15.	Kommande sammanträden
	21 november 2018 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)
22 november 2018 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

