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Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO(2018)1206_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Четвъртък, 6 декември 2018 г., 9.00–12.30 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1)
6 декември 2018 г., 9.00–9.30 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	21-22 ноември 2018 г.	PV – PE630.644v01-00
Отчет относно текущи междуинституционални преговори
4.	Взаимно признаване на стоките, законно предлагани на пазара в друга държава членка
IMCO/8/11956
***I	2017/0354(COD)	COM(2017)0796 – C8-0005/2018

Докладчик:

Иван Щефанец (PPE)

Водеща:

IMCO


 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)
5.	Внос на движими културни ценности
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Докладчици:

Алесия Мария Моска (S&D)
Даниел Далтон (ECR)
AM – PE621.080v02-00
AM – PE621.068v01-00
Водеща:

INTA, IMCO*


 
Отчет пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)
6.	Допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
IMCO/8/13526
***I	2018/0220(COD)	COM(2018)0397 – C8-0250/2018

Докладчик:

Марлене Мици (S&D)
RR – PE628.636v01-00
Водеща:

IMCO


 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)
7.	Удължаване на преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Докладчик:

Ясенко Селимович (ALDE)

Водеща:

IMCO


 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)
------
8.	Изисквания за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Докладчик:

Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн (PPE)
PR – PE629.496v01-00
Водеща:

IMCO


 
	Разглеждане на проекта на доклад
Краен срок за внасяне на измененията: 12 декември 2018 г., 12.00 ч.
6 декември 2018 г., 9.30–10.30 ч.
*** Време за електронно гласуване ***
9.	Прилагане на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Докладчик:

Лара Коми (PPE)
PR – PE625.375v01-00
AM – PE629.463v01-00
Водеща:

IMCO


 
	Приемане на проекта на доклад
10.	Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Докладчик:

Кристел Шалдемозе (S&D)
PR – PE627.635v01-00
AM – PE628.584v01-00
AM – PE628.476v01-00
AM – PE628.585v01-00
Водеща:

IMCO*


 
	Приемане на проекта на доклад
11.	Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Докладчик:

Мария Грапини (S&D)
PR – PE628.618v02-00
AM – PE630.491v02-00
Водеща:

IMCO


 
	Приемане на проекта на доклад
12.	Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Докладчик:

Иржи Поспишил (PPE)
PR – PE628.634v01-00
AM – PE630.495v01-00
Водеща:

IMCO


 
	Приемане на проекта на доклад
*** Край на електронното гласуване ***
6 декември 2018 г., 10.30–11.45 ч.
13.	Създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Докладчик:

Никола Данти (S&D)
PR – PE628.465v01-00
AM – PE629.777v02-00
AM – PE630.387v01-00
Водеща:

IMCO*


 
	Разглеждане на компромисните изменения
14.	Преустановяване на сезонните промени на часовото време
IMCO/8/14581
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Докладчик по становище:

Игор Шолтес (Verts/ALE)
PA – PE630.406v01-00
Водеща:

TRAN –
Марита Улвског (S&D)

 
	Разглеждане на проекта на становище
Краен срок за внасяне на измененията: 12 декември 2018 г., 12.00 ч.
15.	Създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Докладчик по становище:

Арндт Кон (S&D)
PA – PE630.409v01-00
Водеща:

ITRE –
Юлия Реда (Verts/ALE)

 
	Разглеждане на проекта на становище
Краен срок за внасяне на измененията: 12 декември 2018 г., 12.00 ч.
16.	Форум на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата на доставки на храни – обратна връзка от Комисията
Размяна на мнения
6 декември 2018 г., 11.45–12.30 ч.
17.	Разни въпроси
18.	Следващи заседания
	21 януари 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)
22 януари 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)
При закрити врати
19.	Заседание на координаторите
* * *
6 декември 2018 г., 15.00–18.30 ч.
ОТМЕНЕНО

