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Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

IMCO(2018)1121_1
NAPIRENDTERVEZET
Ülés
2018. november 21., szerda, 9.00–12.30 és 14.30–18.00
2018. november 22., csütörtök, 9.00–12.30
Brüsszel
Terem: Altiero Spinelli (3G-3)
2018. november 21., 9.00–12.30
1.	A napirend elfogadása
2.	Az elnök közleményei
3.	A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:
	2018. november 5.	PV – PE629.767v01-00
Jelentés a folyamatban levő intézményközi tárgyalásokról
4.	A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítése
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Előadó:

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

IMCO*


 
	Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (69f. cikk, (3) bekezdés)
5.	Digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Előadók:

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

IMCO, JURI


 
Beszámoló a bizottságnak a tárgyalásokról (az eljárási szabályzat 69f. cikkének (3) bekezdése)
6.	A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtása az engedélyezési rendszerekre vonatkozó értesítési eljárás és a szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításról, valamint a 2006/123/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet módosításáról
IMCO/8/08987
***I	2016/0398(COD)	COM(2016)0821 – C8-0011/2017

Előadó:

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

Illetékes:

IMCO


 
	Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (69f. cikk, (3) bekezdés)
7.	A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapítása
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Előadó:

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

IMCO*


 
	Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (69f. cikk, (3) bekezdés)
------
8.	A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

A vélemény előadója:

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

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	Megegyezéses módosítások megvitatása
9.	Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Előadó:

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

IMCO


 
	Megegyezéses módosítások megvitatása
10.	A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 2011/7/EU irányelv végrehajtása
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Előadó:

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

IMCO


 
	A módosítások megvitatása
11.	A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Előadó:

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

IMCO


 
	A módosítások megvitatása
Megegyezéses módosítások megvitatása
12.	A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozása
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Előadó:

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

IMCO


 
	A módosítások megvitatása
Megegyezéses módosítások megvitatása
13.	Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Előadó:

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

IMCO*


 
	Megegyezéses módosítások megvitatása
* * *
2018. november 21., 14.30–16.30
14.	Az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozása
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Előadó:

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

IMCO*


 
	A módosítások megvitatása
15.	Gépjármű-felelősségbiztosítás és a biztosítási kötelezettség ellenőrzése
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Előadó:

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

IMCO


 
	Jelentéstervezet megvitatása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2018. november 27., 12.00
16.	A mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozó átfogó európai iparpolitika
IMCO/8/13328
	2018/2088(INI)	

A vélemény előadója:

Dita Charanzová (ALDE)

Illetékes:

ITRE* –
Ashley Fox (ECR)

 
	Véleménytervezet megvitatása
2018. november 21., 16.30–17.30
Zárt ülés
17.	Koordinátorok ülése
* * *
2018. november 22., 9.00–9.30
18.	A belső piac versenyképességének erősítése az EU vámuniójának és a vámunió irányításának továbbfejlesztése révén
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Előadó:

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

IMCO


 
	Jelentéstervezet megvitatása
2018. november 22., 9.30–10.30
*** Elektronikus szavazás ***
19.	A határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtása
IMCO/8/13377
	2018/2108(INI)	

A vélemény előadója:

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

ENVI* –
Ivo Belet (PPE)
PR – PE628.580v01-00
 
	Véleménytervezet elfogadása
20.	Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Előadó:

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

IMCO


 
	Jelentéstervezet elfogadása
21.	A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

A vélemény előadója:

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

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	Véleménytervezet elfogadása
*** Elektronikus szavazás vége ***
2018. november 22., 10.30–11.15
22.	Jogszabályok ellenőrzése:
A szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv végrehajtása és az európai szakmai kártya
23.	Egyéb kérdések
24.	Következő ülés(ek)
	2018. december 6., 9.00–12.30 és 15.00–18.30 (Brüsszel)
* * *
2018. november 22., 15.00–18.30
TÖRÖLVE

