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Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

IMCO(2018)1121_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2018 m. lapkričio 21 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.00 val.
2018 m. lapkričio 22 d., ketvirtadienis, 9.00–12.30 val.
Briuselis
Salė: Altiero Spinelli (3G-3)
2018 m. lapkričio 21 d. 9.00–12.30 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininkės pranešimai
3.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2018 m. lapkričio 5 d.	PV – PE629.767v01-00
Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita
4.	Valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimas
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Pranešėjas:

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

IMCO*


 
	Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)
5.	Skaitmeninio turinio teikimo sutartys
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Pranešėjai:

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

IMCO, JURI


 
Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)
6.	Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje, kuria nustatoma pranešimo apie leidimų išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimu, procedūra ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/123/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, įgyvendinimo užtikrinimas
IMCO/8/08987
***I	2016/0398(COD)	COM(2016)0821 – C8-0011/2017

Pranešėjas:

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

Atsakingas komitetas:

IMCO


 
	Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)
7.	CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklių nustatymas
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Pranešėjas:

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

IMCO*


 
	Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)
------
8.	Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Nuomonės referentas:

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

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	Kompromisinių pakeitimų svarstymas
9.	ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Pranešėjas:

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

IMCO


 
	Kompromisinių pakeitimų svarstymas
10.	Direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, įgyvendinimas
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Pranešėja:

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

IMCO


 
	Pakeitimų svarstymas
11.	Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Pranešėja:

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

IMCO


 
	Pakeitimų svarstymas
Kompromisinių pakeitimų svarstymas
12.	Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, sukūrimas
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Pranešėjas:

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

IMCO


 
	Pakeitimų svarstymas
Kompromisinių pakeitimų svarstymas
13.	Verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Pranešėja:

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

IMCO*


 
	Kompromisinių pakeitimų svarstymas
* * *
2018 m. lapkričio 21 d. 14.30–16.30 val.
14.	Bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos sukūrimas
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Pranešėjas:

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

IMCO*


 
	Pakeitimų svarstymas
15.	Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas ir privalomasis tokios atsakomybės draudimo patikrinimas
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Pranešėja:

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

IMCO


 
	Pranešimo projekto svarstymas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2018 m. lapkričio 27 d. 12.00 val.
16.	Visapusiška Europos pramonės politika dirbtinio intelekto ir robotikos srityje
IMCO/8/13328
	2018/2088(INI)	

Nuomonės referentė:

Dita Charanzová (ALDE)

Atsakingas komitetas:

ITRE* –
Ashley Fox (ECR)

 
	Nuomonės projekto svarstymas
2018 m. lapkričio 21 d. 16.30–17.30 val.
Uždaras
17.	Koordinatorių posėdis
* * *
2018 m. lapkričio 22 d. 9.00–9.30 val.
18.	Vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas plėtojant ES muitų sąjungą ir jos valdymą
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Pranešėja:

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

IMCO


 
	Pranešimo projekto svarstymas
2018 m. lapkričio 22 d. 9.30–10.30 val.
*** Elektroninis balsavimas ***
19.	Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas
IMCO/8/13377
	2018/2108(INI)	

Nuomonės referentė:

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

ENVI* –
Ivo Belet (PPE)
PR – PE628.580v01-00
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas
20.	ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Pranešėjas:

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

IMCO


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas
21.	Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Nuomonės referentas:

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

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas
*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***
2018 m. lapkričio 22 d. 10.30–11.15 val.
22.	Teisėkūros kontrolė:
Profesinių kvalifikacijų direktyvos ir Europos profesinės kortelės įgyvendinimas
23.	Kiti klausimai
24.	Kiti posėdžiai
	2018 m. gruodžio 6 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val. (Briuselis)
* * *
2018 m. lapkričio 22 d. 15.00–18.30 val.
ATŠAUKTAS

