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Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

IMCO(2018)1121_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
streda 21. novembra 2018 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.00 h
štvrtok 22. novembra 2018 od 9.00 do 12.30 h
Brusel
Miestnosť: Altiero Spinelli (3G-3)
21. novembra 2018 od 9.00 do 12.30 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	5. novembra 2018	PV – PE629.767v01-00
Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach
4.	Aproximácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Spravodajca:

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

IMCO*


 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)
5.	Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Spravodajcovia:

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

IMCO, JURI


 
Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)
6.	Presadzovanie smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, ktorou sa stanovuje postup oznamovania pre systémy udeľovania povolení a požiadavky súvisiace so službami a ktorou sa mení smernica 2006/123/ES a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu
IMCO/8/08987
***I	2016/0398(COD)	COM(2016)0821 – C8-0011/2017

Spravodajca:

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

Gestorský výbor:

IMCO


 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)
7.	Stanovenie pravidiel sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Spravodajca:

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

IMCO*


 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)
------
8.	Žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	preskúmanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov
9.	Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Spravodajca:

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

IMCO


 
	preskúmanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov
10.	Vykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Spravodajkyňa:

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

IMCO


 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
11.	Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Spravodajkyňa:

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

IMCO


 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
preskúmanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov
12.	Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Spravodajca:

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

IMCO


 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
preskúmanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov
13.	Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Spravodajkyňa:

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

IMCO*


 
	preskúmanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov
* * *
21. novembra 2018 od 14.30 do 16.30 h
14.	Zriadenie Programu pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Spravodajca:

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

IMCO*


 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
15.	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Spravodajkyňa:

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

IMCO


 
	preskúmanie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 27. november 2018, 12.00 h
16.	Komplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky
IMCO/8/13328
	2018/2088(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Dita Charanzová (ALDE)

Gestorský výbor:

ITRE* –
Ashley Fox (ECR)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
21. novembra 2018 od 16.30 do 17.30 h
Za zatvorenými dverami
17.	Schôdza koordinátorov
* * *
22. novembra 2018 od 9.00 do 9.30 h
18.	Posilnenie konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Spravodajkyňa:

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

IMCO


 
	preskúmanie návrhu správy
22. novembra 2018 od 9.30 do 10.30 h
*** Elektronické hlasovanie ***
19.	Vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
IMCO/8/13377
	2018/2108(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

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

ENVI* –
Ivo Belet (PPE)
PR – PE628.580v01-00
 
	prijatie návrhu stanoviska
20.	Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Spravodajca:

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

IMCO


 
	prijatie návrhu správy
21.	Žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	prijatie návrhu stanoviska
*** Koniec elektronického hlasovania ***
22. novembra 2018 od 10.30 do 11.15 h
22.	Legislatívna kontrola:
Vykonávanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií a profesijný európsky preukaz
23.	Rôzne otázky
24.	Nasledujúce schôdze
	6. decembra 2018 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h (Brusel)
* * *
22. novembra 2018 od 15.00 do 18.30 h
ZRUŠENÉ

