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Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

IMCO(2018)1206_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018, από 9.00 έως 12.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q1)
6 Δεκεμβρίου 2018, από 9.00 έως 9.30
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:
	21-22 Νοεμβρίου 2018	PV – PE630.644v01-00
Ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις
4.	Αμοιβαία αναγνώριση των αγαθών που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους
IMCO/8/11956
***I	2017/0354(COD)	COM(2017)0796 – C8-0005/2018

Εισηγητής:

Ivan Štefanec (PPE)

Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 69στ παράγραφος 3)
5.	Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Εισηγητές:

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

INTA, IMCO*


 
Ενημέρωση της επιτροπής σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 69στ παράγραφος 3)
6.	Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
IMCO/8/13526
***I	2018/0220(COD)	COM(2018)0397 – C8-0250/2018

Εισηγήτρια:

Marlene Mizzi (S&D)
RR – PE628.636v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 69στ παράγραφος 3)
7.	Παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Εισηγητής:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 69στ παράγραφος 3)
------
8.	Απαιτήσεις έγκρισης τύπου για μηχανοκίνητα οχήματα και για τα ρυμουλκούμενά τους, καθώς και για τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, σε ό,τι αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και των ανεπαρκώς προστατευμένων χρηστών των οδών
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Εισηγήτρια:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)
PR – PE629.496v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 12 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 12.00
6 Δεκεμβρίου 2018, από 9.30 έως 10.30
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
9.	Εφαρμογή της οδηγίας 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Εισηγήτρια:

Lara Comi (PPE)
PR – PE625.375v01-00
AM – PE629.463v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
10.	Προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Εισηγήτρια:

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

IMCO*


 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
11.	Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Εισηγήτρια:

Maria Grapini (S&D)
PR – PE628.618v02-00
AM – PE630.491v02-00
Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
12.	Θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Εισηγητής:

Jiří Pospíšil (PPE)
PR – PE628.634v01-00
AM – PE630.495v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
6 Δεκεμβρίου 2018, από 10.30 έως 11.45
13.	Θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Εισηγητής:

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

IMCO*


 
	Εξέταση των συμβιβαστικών τροπολογιών
14.	Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας
IMCO/8/14581
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Igor Šoltes (Verts/ALE)
PA – PE630.406v01-00
Επί της ουσίας:

TRAN –
Marita Ulvskog (S&D)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 12 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 12.00
15.	Σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Arndt Kohn (S&D)
PA – PE630.409v01-00
Επί της ουσίας:

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 12 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 12.00
16.	Φόρουμ υψηλού επιπέδου για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων — ανατροφοδότηση από την Επιτροπή
Ανταλλαγή απόψεων
6 Δεκεμβρίου 2018, από 11.45 έως 12.30
17.	Διάφορα
18.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	21 Ιανουαρίου 2019, από 15.00 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
22 Ιανουαρίου 2019, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
Κεκλεισμένων των θυρών
19.	Συνεδρίαση των συντονιστών
* * *
6 Δεκεμβρίου 2018, από 15.00 έως 18.30
ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

