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Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

IMCO(2018)1121_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Středa 21. listopadu 2018, 9:00–12:30 a 14:30–18:00
Čtvrtek 22. listopadu 2018, 9:00–12:30
Brusel
Místnost: Altiero Spinelli (3G-3)
21. listopadu 2018, 9:00–12:30
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedkyně
3.	Schválení zápisů ze schůzí:
	5. listopadu 2018	PV – PE629.767v01-00
Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních
4.	Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Zpravodaj:

Morten Løkkegaard (ALDE)
AM – PE599.675v01-00
AM – PE599.726v03-00
Příslušný výbor:

IMCO*


 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)
5.	Smlouvy na dodávku digitálního obsahu
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Zpravodajové:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)
DT – PE585.510v01-00
Příslušný výbor:

IMCO, JURI


 
zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)
6.	Prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví oznamovací postup pro udělování oprávnění a požadavky související se službami, a o změně směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu
IMCO/8/08987
***I	2016/0398(COD)	COM(2016)0821 – C8-0011/2017

Zpravodaj:

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

Příslušný výbor:

IMCO


 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)
7.	Stanovení pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Zpravodaj:

Mihai Țurcanu (PPE)
AM – PE602.754v01-00
AM – PE602.900v02-00
Příslušný výbor:

IMCO*


 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)
------
8.	Hromadné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Zpravodaj:

Dennis de Jong (GUE/NGL)
PA – PE627.034v01-00
AM – PE628.456v01-00
Příslušný výbor:

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	projednání kompromisních pozměňovacích návrhů
9.	Lepší vymáhání a modernizace pravidel EU na ochranu spotřebitele
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Zpravodaj:

Daniel Dalton (ECR)
PR – PE625.551v01-00
AM – PE627.947v02-00
AM – PE628.418v03-00
Příslušný výbor:

IMCO


 
	projednání kompromisních pozměňovacích návrhů
10.	Provádění směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Zpravodajka:

Lara Comi (PPE)
PR – PE625.375v01-00
AM – PE629.463v01-00
Příslušný výbor:

IMCO


 
	projednání pozměňovacích návrhů
11.	Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Zpravodajka:

Maria Grapini (S&D)
PR – PE628.618v02-00
Příslušný výbor:

IMCO


 
	projednání pozměňovacích návrhů
projednání kompromisních pozměňovacích návrhů
12.	Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly v rámci Fondu pro integrovanou správu hranic
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Zpravodaj:

Jiří Pospíšil (PPE)
PR – PE628.634v01-00
Příslušný výbor:

IMCO


 
	projednání pozměňovacích návrhů
projednání kompromisních pozměňovacích návrhů
13.	Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Zpravodajka:

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

IMCO*


 
	projednání kompromisních pozměňovacích návrhů
* * *
21. listopadu 2018, 14:30–16:30
14.	Zavedení programu pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Zpravodaj:

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

IMCO*


 
	projednání pozměňovacích návrhů
15.	Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrola povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Zpravodajka:

Dita Charanzová (ALDE)
PR – PE629.546v01-00
Příslušný výbor:

IMCO


 
	projednání návrhu zprávy
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 27. listopadu 2018, 12:00
16.	Komplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky
IMCO/8/13328
	2018/2088(INI)	

Zpravodajka:

Dita Charanzová (ALDE)

Příslušný výbor:

ITRE* –
Ashley Fox (ECR)

 
	projednání návrhu stanoviska
21. listopadu 2018, 16:30–17:30
Neveřejná schůze
17.	Schůze koordinátorů
* * *
22. listopadu 2018, 9:00–9:30
18.	Posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a jejího řízení
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Zpravodajka:

Virginie Rozière (S&D)
PR – PE629.492v01-00
Příslušný výbor:

IMCO


 
	projednání návrhu zprávy
22. listopadu 2018, 9:30–10:30
*** Elektronické hlasování ***
19.	Provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči
IMCO/8/13377
	2018/2108(INI)	

Zpravodajka:

Maria Grapini (S&D)
PA – PE623.966v01-00
AM – PE627.772v01-00
Příslušný výbor:

ENVI* –
Ivo Belet (PPE)
PR – PE628.580v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
20.	Lepší vymáhání a modernizace pravidel EU na ochranu spotřebitele
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Zpravodaj:

Daniel Dalton (ECR)
PR – PE625.551v01-00
AM – PE627.947v02-00
AM – PE628.418v03-00
Příslušný výbor:

IMCO


 
	přijetí návrhu zprávy
21.	Hromadné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Zpravodaj:

Dennis de Jong (GUE/NGL)
PA – PE627.034v01-00
AM – PE628.456v01-00
Příslušný výbor:

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
*** Konec elektronického hlasování ***
22. listopadu 2018, 10:30–11:15
22.	Legislativní přezkum:
Provádění směrnice o uznávání odborných kvalifikací a evropského profesního průkazu
23.	Různé
24.	Příští schůze
	6. prosince 2018, 9:00–12:30 a 15:00–18:30 (Brusel)
* * *
22. listopadu 2018, 15:00–18:30
ZRUŠENO

