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Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

IMCO(2018)1121_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Onsdagen den 21 november 2018 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.00
Torsdagen den 22 november 2018 kl. 9.00–12.30
Bryssel
Lokal: Altiero Spinelli (3G-3)
21 november 2018 kl. 9.00–12.30
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Justering av sammanträdesprotokoll
	5 november 2018	PV – PE629.767v01-00
Rapport om pågående interinstitutionella förhandlingar
4.	Tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillgänglighetskraven för produkter och tjänster
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Föredragande:

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

IMCO*


 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3)
5.	Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Föredragande:

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

IMCO, JURI


 
Rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3 i arbetsordningen)
6.	Tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden
IMCO/8/08987
***I	2016/0398(COD)	COM(2016)0821 – C8-0011/2017

Föredragande:

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

Ansv. utsk.:

IMCO


 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3)
7.	Fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Föredragande:

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

IMCO*


 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3)
------
8.	Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Föredragande av yttrande:

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

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	Behandling av kompromissändringsförslag
9.	Bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Föredragande:

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

IMCO


 
	Behandling av kompromissändringsförslag
10.	Genomförandet av direktiv 2011/7/EU om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Föredragande:

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

IMCO


 
	Behandling av ändringsförslag
11.	Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Föredragande:

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

IMCO


 
	Behandling av ändringsförslag
Behandling av kompromissändringsförslag
12.	Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Föredragande:

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

IMCO


 
	Behandling av ändringsförslag
Behandling av kompromissändringsförslag
13.	Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Föredragande:

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

IMCO*


 
	Behandling av kompromissändringsförslag
* * *
21 november 2018 kl. 14.30–16.30
14.	Inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Föredragande:

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

IMCO*


 
	Behandling av ändringsförslag
15.	Ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Föredragande:

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

IMCO


 
	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 27 november 2018 kl. 12.00
16.	En övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik
IMCO/8/13328
	2018/2088(INI)	

Föredragande av yttrande:

Dita Charanzová (ALDE)

Ansv. utsk.:

ITRE* –
Ashley Fox (ECR)

 
	Behandling av förslag till yttrande
21 november 2018 kl. 16.30–17.30
Inom stängda dörrar
17.	Samordnarnas sammanträde
* * *
22 november 2018 kl. 9.00–9.30
18.	Stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Föredragande:

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

IMCO


 
	Behandling av förslag till betänkande
22 november 2018 kl. 9.30–10.30
*** Elektronisk omröstning ***
19.	Genomförande av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
IMCO/8/13377
	2018/2108(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

ENVI* –
Ivo Belet (PPE)
PR – PE628.580v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
20.	Bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Föredragande:

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

IMCO


 
	Antagande av förslag till betänkande
21.	Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Föredragande av yttrande:

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

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
22 november 2018 kl. 10.30–11.15
22.	Lagstiftningsgranskning:
genomförande av direktivet om yrkeskvalifikationer och det europeiska yrkeskortet
23.	Övriga frågor
24.	Kommande sammanträden
	6 december 2018 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30 (Bryssel)
* * *
22 november 2018 kl. 15.00–18.30
INSTÄLLT

