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Commissie interne markt en consumentenbescherming

IMCO(2018)1121_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Woensdag 21 november 2018, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.00 uur
Donderdag 22 november 2018, 9.00 - 12.30 uur
Brussel
Zaal: Altiero Spinelli (3G-3)
21 november 2018, 9.00 - 12.30 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	5 november 2018	PV – PE629.767v01-00
Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen
4.	Onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Rapporteur:

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

IMCO*


 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)
5.	Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Rapporteurs:

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

IMCO, JURI


 
Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)
6.	Handhaving van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, tot vaststelling van een kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en vereisten met betrekking tot diensten en tot wijziging van Richtlijn 2006/123/EG en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt
IMCO/8/08987
***I	2016/0398(COD)	COM(2016)0821 – C8-0011/2017

Rapporteur:

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

Bevoegd:

IMCO


 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)
7.	Vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Rapporteur:

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

IMCO*


 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)
------
8.	Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Rapporteur voor advies:

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

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	Behandeling compromisamendementen
9.	Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Rapporteur:

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

IMCO


 
	Behandeling compromisamendementen
10.	Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Rapporteur:

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

IMCO


 
	Behandeling amendementen
11.	Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Rapporteur:

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

IMCO


 
	Behandeling amendementen
Behandeling compromisamendementen
12.	Vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Rapporteur:

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

IMCO


 
	Behandeling amendementen
Behandeling compromisamendementen
13.	Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Rapporteur:

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

IMCO*


 
	Behandeling compromisamendementen
* * *
21 november 2018, 14.30 - 16.30 uur
14.	Vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Rapporteur:

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

IMCO*


 
	Behandeling amendementen
15.	Verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Rapporteur:

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

IMCO


 
	Behandeling ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 27 november 2018, 12.00 uur
16.	Een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica
IMCO/8/13328
	2018/2088(INI)	

Rapporteur voor advies:

Dita Charanzová (ALDE)

Bevoegd:

ITRE* –
Ashley Fox (ECR)

 
	Behandeling ontwerpadvies
21 november 2018, 16.30 - 17.30 uur
Met gesloten deuren
17.	Coördinatorenvergadering
* * *
22 november 2018, 9.00 - 9.30 uur
18.	Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Rapporteur:

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

IMCO


 
	Behandeling ontwerpverslag
22 november 2018, 9.30 - 10.30 uur
*** Elektronische stemming ***
19.	Tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg
IMCO/8/13377
	2018/2108(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

ENVI* –
Ivo Belet (PPE)
PR – PE628.580v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
20.	Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Rapporteur:

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

IMCO


 
	Goedkeuring ontwerpverslag
21.	Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Rapporteur voor advies:

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

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
*** Einde elektronische stemming ***
22 november 2018, 10.30 - 11.15 uur
22.	Toetsing van wetgeving
Tenuitvoerlegging van de Richtlijn erkenning van beroepskwalificaties en de Europese beroepskaart
23.	Rondvraag
24.	Volgende vergaderingen
	6 december 2018, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)
* * *
22 november 2018, 15.00 - 18.30 uur
GEANNULEERD

