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Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

IMCO(2018)1121_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Trešdien, 2018. gada 21. novembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.00
Ceturtdien, 2018. gada 22. novembrī, plkst. 9.00–12.30
Briselē
Telpa: Altiero Spinelli (3G-3)
2018. gada 21. novembrī plkst. 9.00–12.30
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
3.	Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
	2018. gada 5. novembrī	PV – PE629.767v01-00
Atskaite par notiekošajām iestāžu sarunām
4.	Dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšana attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Referents:

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

IMCO*


 
	Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)
5.	Daži digitālā satura piegādes līgumu aspekti
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Referenti:

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

IMCO, JURI


 
Atskaite komitejai par sarunām (Reglamenta 69.f panta 3. punkts)
6.	Direktīva, kas attiecas uz to, kā īstenot Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka ar pakalpojumiem saistītu atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas procedūru un ar ko groza Direktīvu 2006/123/EK un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu
IMCO/8/08987
***I	2016/0398(COD)	COM(2016)0821 – C8-0011/2017

Referents:

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

Atbildīgā komiteja:

IMCO


 
	Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)
7.	Noteikumu noteikšana par to, kā CE-marķētus mēslošanas līdzekļus darīt pieejamus tirgū
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Referents:

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

IMCO*


 
	Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)
------
8.	Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Atzinuma sagatavotājs:

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

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	Kompromisa grozījumu izskatīšana
9.	ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāka izpilde un modernizēšana
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Referents:

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

IMCO


 
	Kompromisa grozījumu izskatīšana
10.	Direktīvas 2011/7/ES par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos īstenošana
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Referente:

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

IMCO


 
	Grozījumu izskatīšana
11.	Priekšlikums, ar ko sadarbībai muitas jomā izveido programmu “Muita”
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Referente:

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

IMCO


 
	Grozījumu izskatīšana
Kompromisa grozījumu izskatīšana
12.	Finansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām izveide Integrētās robežu pārvaldības fonda satvarā
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Referents:

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

IMCO


 
	Grozījumu izskatīšana
Kompromisa grozījumu izskatīšana
13.	Taisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Referente:

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

IMCO*


 
	Kompromisa grozījumu izskatīšana
* * *
2018. gada 21. novembrī plkst. 14.30–16.30
14.	Priekšlikums, ar ko izveido Vienotā tirgus, uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspējas un Eiropas statistikas programmu
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Referents:

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

IMCO*


 
	Grozījumu izskatīšana
15.	Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontrole saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Referente:

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

IMCO


 
	Ziņojuma projekta izskatīšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 27. novembrī plkst. 12.00
16.	Visaptveroša Eiropas rūpniecības politika attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku
IMCO/8/13328
	2018/2088(INI)	

Atzinuma sagatavotāja:

Dita Charanzová (ALDE)

Atbildīgā komiteja:

ITRE* –
Ashley Fox (ECR)

 
	Atzinuma projekta izskatīšana
2018. gada 21. novembrī plkst. 16.30–17.30
Aiz slēgtām durvīm
17.	Koordinatoru sanāksme
* * *
2018. gada 22. novembrī plkst. 9.00–9.30
18.	Iekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšana, veidojot ES muitas savienību un tās pārvaldību
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Referente:

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

IMCO


 
	Ziņojuma projekta izskatīšana
2018. gada 22. novembrī plkst. 9.30–10.30
*** Elektroniskā balsošana ***
19.	Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošana
IMCO/8/13377
	2018/2108(INI)	

Atzinuma sagatavotāja:

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

ENVI* –
Ivo Belet (PPE)
PR – PE628.580v01-00
 
	Atzinuma projekta pieņemšana
20.	ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāka izpilde un modernizēšana
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Referents:

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

IMCO


 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
21.	Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Atzinuma sagatavotājs:

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

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	Atzinuma projekta pieņemšana
*** Elektroniskās balsošanas beigas ***
2018. gada 22. novembrī plkst. 10.30–11.15
22.	Leģislatīvā pārbaude:
Profesionālo kvalifikāciju direktīvas un Eiropas profesionālās kartes īstenošana
23.	Dažādi jautājumi
24.	Nākamās sanāksmes
	2018. gada 6. decembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30 (Briselē)
* * *
2018. gada 22. novembrī plkst. 15.00–18.30
ATCELTA

