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Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

IMCO(2018)1206_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Čtvrtek 6. prosince 2018, 9:00–12:30
Brusel
Místnost: József Antall (4Q1)
6. prosince 2018, 9:00–9:30
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedkyně
3.	Schválení zápisů ze schůzí:
	21.–22. listopadu 2018	PV – PE630.644v01-00
Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních
4.	Vzájemné uznávání zboží legálně uváděného na trh v jiném členském státě
IMCO/8/11956
***I	2017/0354(COD)	COM(2017)0796 – C8-0005/2018

Zpravodaj:

Ivan Štefanec (PPE)

Příslušný výbor:

IMCO


 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)
5.	Dovoz kulturních statků
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Zpravodajové:

Alessia Maria Mosca (S&D)
Daniel Dalton (ECR)
AM – PE621.080v02-00
AM – PE621.068v01-00
Příslušný výbor:

INTA, IMCO*


 
Zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)
6.	Doplnění právních předpisů EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie
IMCO/8/13526
***I	2018/0220(COD)	COM(2018)0397 – C8-0250/2018

Zpravodajka:

Marlene Mizzi (S&D)
RR – PE628.636v01-00
Příslušný výbor:

IMCO


 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)
7.	Prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Zpravodaj:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Příslušný výbor:

IMCO


 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)
------
8.	Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Zpravodajka:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)
PR – PE629.496v01-00
Příslušný výbor:

IMCO


 
	projednání návrhu zprávy
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 12. prosince 2018, 12:00
6. prosince 2018, 9:30–10:30
*** Elektronické hlasování ***
9.	Provádění směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Zpravodajka:

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

IMCO


 
	přijetí návrhu zprávy
10.	Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Zpravodajka:

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

IMCO*


 
	přijetí návrhu zprávy
11.	Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Zpravodajka:

Maria Grapini (S&D)
PR – PE628.618v02-00
AM – PE630.491v02-00
Příslušný výbor:

IMCO


 
	přijetí návrhu zprávy
12.	Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly v rámci Fondu pro integrovanou správu hranic
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Zpravodaj:

Jiří Pospíšil (PPE)
PR – PE628.634v01-00
AM – PE630.495v01-00
Příslušný výbor:

IMCO


 
	přijetí návrhu zprávy
*** Konec elektronického hlasování ***
6. prosince 2018, 10:30–11:45
13.	Zavedení programu pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Zpravodaj:

Nicola Danti (S&D)
PR – PE628.465v01-00
AM – PE629.777v02-00
AM – PE630.387v01-00
Příslušný výbor:

IMCO*


 
	projednání kompromisních pozměňovacích návrhů
14.	Ukončení sezónních změn času
IMCO/8/14581
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Zpravodaj:

Igor Šoltes (Verts/ALE)
PA – PE630.406v01-00
Příslušný výbor:

TRAN –
Marita Ulvskog (S&D)

 
	projednání návrhu stanoviska
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 12. prosince 2018, 12:00
15.	Zřízení Evropského průmyslového, technologického a výzkumného centra kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Zpravodaj:

Arndt Kohn (S&D)
PA – PE630.409v01-00
Příslušný výbor:

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)

 
	projednání návrhu stanoviska
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 12. prosince 2018, 12:00
16.	Fórum na vysoké úrovni pro lepší fungování potravinového řetězce – zpětná vazba ze strany Komise
Výměna názorů
6. prosince 2018, 11:45–12:30
17.	Různé
18.	Příští schůze
	21. ledna 2019, 15:00–18:30 (Brusel)
22. ledna 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)
Neveřejná schůze
19.	Schůze koordinátorů
* * *
6. prosince 2018, 15:00–18:30
ZRUŠENO

