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Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

IMCO(2018)1121_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Onsdag den 21. november 2018 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.00
Torsdag den 22. november 2018 kl. 9.00-12.30
Bruxelles
Mødelokale: Altiero Spinelli (3G-3)
Den 21. november 2018 kl. 9.00-12.30
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
3.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	5. november 2018	PV – PE629.767v01-00
Rapport om igangværende interinstitutionelle forhandlinger
4.	Tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Ordfører:

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

IMCO*


 
	Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 69f, stk. 3)
5.	Aftaler om levering af digitalt indhold
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Ordførere:

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

IMCO, JURI


 
Tilbagemelding til udvalget om forhandlingerne (artikel 69f, stk. 3)
6.	Håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, om en meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav vedrørende tjenesteydelser, og om ændring af direktiv 2006/123/EF og forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked
IMCO/8/08987
***I	2016/0398(COD)	COM(2016)0821 – C8-0011/2017

Ordfører:

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

Kor.udv.:

IMCO


 
	Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 69f, stk. 3)
7.	Fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Ordfører:

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

IMCO*


 
	Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 69f, stk. 3)
------
8.	Repræsentative søgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Ordfører for udtalelse:

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

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	Behandling af kompromisændringsforslag
9.	Bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Ordfører:

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

IMCO


 
	Behandling af kompromisændringsforslag
10.	Gennemførelse af direktiv 2011/7/EU om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Ordfører:

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

IMCO


 
	Behandling af ændringsforslag
11.	Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Ordfører:

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

IMCO


 
	Behandling af ændringsforslag
Behandling af kompromisændringsforslag
12.	Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Ordfører:

Jiří Pospíšil (PPE)
PR – PE628.634v01-00
Kor.udv.:

IMCO


 
	Behandling af ændringsforslag
Behandling af kompromisændringsforslag
13.	Fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Ordfører:

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

IMCO*


 
	Behandling af kompromisændringsforslag
* * *
Den 21. november 2018 kl. 14.30-16.30
14.	Oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Ordfører:

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

IMCO*


 
	Behandling af ændringsforslag
15.	Ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Ordfører:

Dita Charanzová (ALDE)
PR – PE629.546v01-00
Kor.udv.:

IMCO


 
	Behandling af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 27. november 2018 kl. 12.00
16.	En omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi
IMCO/8/13328
	2018/2088(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Dita Charanzová (ALDE)

Kor.udv.:

ITRE* –
Ashley Fox (ECR)

 
	Behandling af udkast til udtalelse
Den 21. november 2018 kl. 16.30-17.30
For lukkede døre
17.	Koordinatormøde
* * *
Den 22. november 2018 kl. 9.00-9.30
18.	Styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Ordfører:

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

IMCO


 
	Behandling af udkast til betænkning
Den 22. november 2018 kl. 9.30-10.30
*** Elektronisk afstemning ***
19.	Gennemførelsen af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser
IMCO/8/13377
	2018/2108(INI)	

Ordfører for udtalelse:

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

ENVI* –
Ivo Belet (PPE)
PR – PE628.580v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
20.	Bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Ordfører:

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

IMCO


 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
21.	Repræsentative søgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Ordfører for udtalelse:

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

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
*** Elektronisk afstemning afsluttet ***
Den 22. november 2018 kl. 10.30-11.15
22.	Lovgivningsmæssig kontrol:
Gennemførelse af direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og det europæiske erhvervspas 
23.	Diverse sager
24.	Næste møder
	den 6. december 2018 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 (Bruxelles)
* * *
Den 22. november 2018 kl. 15.00-18.30
AFLYST

