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Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

IMCO(2018)1206_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Torsdag den 6. december 2018 kl. 9.00-12.30
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (4Q1)
Den 6. december 2018 kl. 9.00-9.30
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
3.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	21.-22. november 2018	PV – PE630.644v01-00
Rapport om igangværende interinstitutionelle forhandlinger
4.	Gensidig anerkendelse af varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat
IMCO/8/11956
***I	2017/0354(COD)	COM(2017)0796 – C8-0005/2018

Ordfører:

Ivan Štefanec (PPE)

Kor.udv.:

IMCO


 
	Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 69f, stk. 3)
5.	Import af kulturgoder
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Ordførere:

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

INTA, IMCO*


 
Aflæggelse af rapport til udvalget (forretningsordenens artikel 69f, stk. 3)
6.	Supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
IMCO/8/13526
***I	2018/0220(COD)	COM(2018)0397 – C8-0250/2018

Ordfører:

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

IMCO


 
	Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 69f, stk. 3)
7.	Forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end EDB som omhandlet i EU-toldkodeksen
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Ordfører:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Kor.udv.:

IMCO


 
	Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 69f, stk. 3)
------
8.	Krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Ordfører:

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

IMCO


 
	Behandling af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 12. december 2018 kl. 12.00
Den 6. december 2018 kl. 9.30-10.30
*** Elektronisk afstemning ***
9.	Gennemførelse af direktiv 2011/7/EU om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Ordfører:

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

IMCO


 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
10.	Fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Ordfører:

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

IMCO*


 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
11.	Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Ordfører:

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

IMCO


 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
12.	Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Ordfører:

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

IMCO


 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
*** Elektronisk afstemning afsluttet ***
Den 6. december 2018 kl. 10.30-11.45
13.	Oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Ordfører:

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

IMCO*


 
	Behandling af kompromisændringsforslag
14.	Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger
IMCO/8/14581
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Ordfører for udtalelse:

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

TRAN –
Marita Ulvskog (S&D)

 
	Behandling af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 12. december 2018 kl. 12.00
15.	Oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Ordfører for udtalelse:

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

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)

 
	Behandling af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 12. december 2018 kl. 12.00
16.	Forummet på Højt Plan for en Bedre Fungerende Fødevareforsyningskæde - tilbagemelding fra Kommissionen
Drøftelse
Den 6. december 2018 kl. 11.45-12.30
17.	Diverse sager
18.	Næste møder
	den 21. januar 2019 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)
den 22. januar 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)
For lukkede døre
19.	Koordinatormøde
* * *
Den 6. december 2018 kl. 15.00-18.30
AFLYST

