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Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

IMCO(2018)1121_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.00
Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018, από 9.00 έως 12.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Altiero Spinelli (3G-3)
21 Νοεμβρίου 2018, από 9.00 έως 12.30
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:
	5 Νοεμβρίου 2018	PV – PE629.767v01-00
Ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις
4.	Προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Εισηγητής:

Morten Løkkegaard (ALDE)
AM – PE599.675v01-00
AM – PE599.726v03-00
Επί της ουσίας:

IMCO*


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 69στ παράγραφος 3)
5.	Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Εισηγητές:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)
DT – PE585.510v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO, JURI


 
Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 69στ παράγραφος 3)
6.	Επιβολή της οδηγίας 2006/123/EΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες, και την τροποποίηση της οδηγίας 2006/123/EΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά
IMCO/8/08987
***I	2016/0398(COD)	COM(2016)0821 – C8-0011/2017

Εισηγητής:

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 69στ παράγραφος 3)
7.	Θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Εισηγητής:

Mihai Țurcanu (PPE)
AM – PE602.754v01-00
AM – PE602.900v02-00
Επί της ουσίας:

IMCO*


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 69στ παράγραφος 3)
------
8.	Αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Συντάκτης γνωμοδότησης:

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

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	Εξέταση των συμβιβαστικών τροπολογιών
9.	Βελτίωση της επιβολής και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Εισηγητής:

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

IMCO


 
	Εξέταση των συμβιβαστικών τροπολογιών
10.	Εφαρμογή της οδηγίας 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Εισηγήτρια:

Lara Comi (PPE)
PR – PE625.375v01-00
AM – PE629.463v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Εξέταση των τροπολογιών
11.	Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Εισηγήτρια:

Maria Grapini (S&D)
PR – PE628.618v02-00
Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Εξέταση των τροπολογιών
Εξέταση των συμβιβαστικών τροπολογιών
12.	Θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Εισηγητής:

Jiří Pospíšil (PPE)
PR – PE628.634v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Εξέταση των τροπολογιών
Εξέταση των συμβιβαστικών τροπολογιών
13.	Προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Εισηγήτρια:

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

IMCO*


 
	Εξέταση των συμβιβαστικών τροπολογιών
* * *
21 Νοεμβρίου 2018, από 14.30 έως 16.30
14.	Θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Εισηγητής:

Nicola Danti (S&D)
PR – PE628.465v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO*


 
	Εξέταση των τροπολογιών
15.	Ασφάλιση αστικής ευθύνης για τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων και επιβολή της υποχρέωσης ασφάλισης για τέτοια ευθύνη
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Εισηγήτρια:

Dita Charanzová (ALDE)
PR – PE629.546v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 27 Νοεμβρίου 2018, ώρα 12.00
16.	Μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική
IMCO/8/13328
	2018/2088(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Dita Charanzová (ALDE)

Επί της ουσίας:

ITRE* –
Ashley Fox (ECR)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
21 Νοεμβρίου 2018, από 16.30 έως 17.30
Κεκλεισμένων των θυρών
17.	Συνεδρίαση των συντονιστών
* * *
22 Νοεμβρίου 2018, από 9.00 έως 9.30
18.	Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Εισηγήτρια:

Virginie Rozière (S&D)
PR – PE629.492v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
22 Νοεμβρίου 2018, από 9.30 έως 10.30
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
19.	Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
IMCO/8/13377
	2018/2108(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Maria Grapini (S&D)
PA – PE623.966v01-00
AM – PE627.772v01-00
Επί της ουσίας:

ENVI* –
Ivo Belet (PPE)
PR – PE628.580v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
20.	Βελτίωση της επιβολής και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Εισηγητής:

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

IMCO


 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
21.	Αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Συντάκτης γνωμοδότησης:

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

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
22 Νοεμβρίου 2018, από 10.30 έως 11.15
22.	Νομοθετικός έλεγχος:
Εφαρμογή της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα και της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας
23.	Διάφορα
24.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	6 Δεκεμβρίου 2018, από 9.00 έως 12.30 και από 15.00 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
* * *
22 Νοεμβρίου 2018, από 15.00 έως 18.30
ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

