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Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO(2018)1121_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Сряда, 21 ноември 2018 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.00 ч.
Четвъртък, 22 ноември 2018 г., 9.00–12.30 ч.
Брюксел
Зала: „Алтиеро Спинели“ (3G-3)
21 ноември 2018 г., 9.00–12.30 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	5 ноември 2018 г.	PV – PE629.767v01-00

Отчет относно текущи междуинституционални преговори
4.	Сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Докладчик:

Мортен Льокегор (ALDE)
AM – PE599.675v01-00
AM – PE599.726v03-00
Водеща:

IMCO*


 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)

5.	Договорите за предоставяне на цифрово съдържание
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Докладчици:

Евелин Гебхарт (S&D)
Аксел Фос (PPE)
DT – PE585.510v01-00
Водеща:

IMCO, JURI


 
Отчет пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)
6.	Изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар
IMCO/8/08987
***I	2016/0398(COD)	COM(2016)0821 – C8-0011/2017

Докладчик:

Серхио Гутиерес Прието (S&D)

Водеща:

IMCO


 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)

7.	Определяне на правила за предоставяне на пазара на продукти за наторяване с маркировката „СЕ“
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Докладчик:

Михай Цуркану (PPE)
AM – PE602.754v01-00
AM – PE602.900v02-00
Водеща:

IMCO*


 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)

------
8.	Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Докладчик по становище:

Денис де Йонг (GUE/NGL)
PA – PE627.034v01-00
AM – PE628.456v01-00
Водеща:

JURI* –
Жофроа Дидие (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	Разглеждане на компромисните изменения

9.	По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Докладчик:

Даниел Далтон (ECR)
PR – PE625.551v01-00
AM – PE627.947v02-00
AM – PE628.418v03-00
Водеща:

IMCO


 
	Разглеждане на компромисните изменения

10.	Прилагане на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Докладчик:

Лара Коми (PPE)
PR – PE625.375v01-00
AM – PE629.463v01-00
Водеща:

IMCO


 
	Разглеждане на измененията

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 – PE628.618v02-00
Водеща:

IMCO


 
	Разглеждане на измененията
	Разглеждане на компромисните изменения

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 измененията
	Разглеждане на компромисните изменения

13.	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 компромисните изменения

* * *
21 ноември 2018 г., 14.30–16.30 ч.
14.	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 измененията

15.	Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Докладчик:

Дита Харанзова (ALDE)
PR – PE629.546v01-00
Водеща:

IMCO


 
	Разглеждане на проекта на доклад
	Краен срок за внасяне на измененията: 27 ноември 2018 г., 12.00 ч.

16.	Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката
IMCO/8/13328
	2018/2088(INI)	

Докладчик по становище:

Дита Харанзова (ALDE)

Водеща:

ITRE* –
Ашли Фокс (ECR)

 
	Разглеждане на проекта на становище

21 ноември 2018 г., 16.30–17.30 ч.
При закрити врати
17.	Заседание на координаторите
* * *
22 ноември 2018 г., 9.00–9.30 ч.
18.	Повишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Докладчик:

Виржини Розиер (S&D)
PR – PE629.492v01-00
Водеща:

IMCO


 
	Разглеждане на проекта на доклад

22 ноември 2018 г., 9.30–10.30 ч.
*** Време за електронно гласуване ***
19.	Прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване
IMCO/8/13377
	2018/2108(INI)	

Докладчик по становище:

Мария Грапини (S&D)
PA – PE623.966v01-00
AM – PE627.772v01-00
Водеща:

ENVI* –
Иво Белет (PPE)
PR – PE628.580v01-00
 
	Приемане на проекта на становище

20.	По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Докладчик:

Даниел Далтон (ECR)
PR – PE625.551v01-00
AM – PE627.947v02-00
AM – PE628.418v03-00
Водеща:

IMCO


 
	Приемане на проекта на доклад

21.	Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Докладчик по становище:

Денис де Йонг (GUE/NGL)
PA – PE627.034v01-00
AM – PE628.456v01-00
Водеща:

JURI* –
Жофроа Дидие (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	Приемане на проекта на становище

*** Край на електронното гласуване ***
22 ноември 2018 г., 10.30–11.15 ч.
22.	Законодателен контрол:
Прилагане на Директивата за професионалните квалификации и Европейската професионална карта
23.	Разни въпроси
24.	Следващи заседания
	6 декември 2018 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

* * *
22 ноември 2018 г., 15.00–18.30 ч.
ОТМЕНЕНО

