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Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

IMCO(2018)1121_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Środa 21 listopada 2018 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.00
Czwartek 22 listopada 2018 r., w godz. 9.00 – 12.30
Bruksela
Sala: Altiero Spinelli (3G-3)
21 listopada 2018 r., w godz. 9.00 – 12.30
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącej
3.	Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
	5 listopada 2018 r.	PV – PE629.767v01-00
Sprawozdanie z bieżących negocjacji międzyinstytucjonalnych
4.	Zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Sprawozdawca:

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

IMCO*


 
	Sprawozdanie z toczących się negocjacji dla komisji (art. 69f ust. 3 Regulaminu)
5.	Umowy o dostarczanie treści cyfrowych
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Sprawozdawcy:

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

IMCO, JURI


 
Sprawozdanie z toczących się negocjacji dla komisji (art. 69f ust. 3 Regulaminu)
6.	Egzekwowanie dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, określenie procedury powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i wymogów dotyczących usług oraz zmiana dyrektywy 2006/123/WE i rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym
IMCO/8/08987
***I	2016/0398(COD)	COM(2016)0821 – C8-0011/2017

Sprawozdawca:

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

Przedm. właśc.:

IMCO


 
	Sprawozdanie z toczących się negocjacji dla komisji (art. 69f ust. 3 Regulaminu)
7.	Określanie zasad udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Sprawozdawca:

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

IMCO*


 
	Sprawozdanie z toczących się negocjacji dla komisji (art. 69f ust. 3 Regulaminu)
------
8.	Powództwa zbiorowe na rzecz ochrony zbiorowych interesów konsumentów
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	Rozpatrzenie poprawek kompromisowych
9.	Lepsze egzekwowanie i modernizacja unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Sprawozdawca:

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

IMCO


 
	Rozpatrzenie poprawek kompromisowych
10.	Wdrożenie dyrektywy 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Sprawozdawczyni:

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

IMCO


 
	Rozpatrzenie poprawek
11.	Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Sprawozdawczyni:

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

IMCO


 
	Rozpatrzenie poprawek
Rozpatrzenie poprawek kompromisowych
12.	Ustanowienie, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Sprawozdawca:

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

IMCO


 
	Rozpatrzenie poprawek
Rozpatrzenie poprawek kompromisowych
13.	Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla biznesowych użytkowników internetowych usług pośrednictwa
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Sprawozdawczyni:

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

IMCO*


 
	Rozpatrzenie poprawek kompromisowych
* * *
21 listopada 2018 r., w godz. 14.30 – 16.30
14.	Ustanowienie programu na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyki europejskiej
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Sprawozdawca:

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

IMCO*


 
	Rozpatrzenie poprawek
15.	Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowanie obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Sprawozdawczyni:

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

IMCO


 
	Rozpatrzenie projektu sprawozdania
Termin składania poprawek: 27 listopada 2018 r., godz. 12.00
16.	Kompleksowa europejska polityka przemysłowa w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki
IMCO/8/13328
	2018/2088(INI)	

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Dita Charanzová (ALDE)

Przedm. właśc.:

ITRE* –
Ashley Fox (ECR)

 
	Rozpatrzenie projektu opinii
21 listopada 2018 r., w godz. 16.30 – 17.30
Przy drzwiach zamkniętych
17.	Posiedzenie koordynatorów
* * *
22 listopada 2018 r., w godz. 9.00 – 9.30
18.	Zwiększenie konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Sprawozdawczyni:

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

IMCO


 
	Rozpatrzenie projektu sprawozdania
22 listopada 2018 r., w godz. 9.30 – 10.30
*** Głosowanie elektroniczne ***
19.	Wdrażanie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
IMCO/8/13377
	2018/2108(INI)	

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

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

ENVI* –
Ivo Belet (PPE)
PR – PE628.580v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
20.	Lepsze egzekwowanie i modernizacja unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Sprawozdawca:

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

IMCO


 
	Przyjęcie projektu sprawozdania
21.	Powództwa zbiorowe na rzecz ochrony zbiorowych interesów konsumentów
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
*** Koniec głosowania elektronicznego ***
22 listopada 2018 r., w godz. 10.30 – 11.15
22.	Kontrola ustawodawcza:
Wdrożenie dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i europejska legitymacja zawodowa
23.	Sprawy różne
24.	Następne posiedzenia
	6 grudnia 2018 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30 (Bruksela)
* * *
22 listopada 2018 r., w godz. 15.00 – 18.30
ODWOŁANO

