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Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

IMCO(2018)1206_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2018 m. gruodžio 6 d., ketvirtadienis, 9.00–12.30 val.
Briuselis
Salė: József Antall (4Q1)
2018 m. gruodžio 6 d. 9.00–9.30 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininkės pranešimai
3.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2018 m. lapkričio 21–22 d.	PV – PE630.644v01-00
Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita
4.	Teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamų prekių tarpusavio pripažinimas
IMCO/8/11956
***I	2017/0354(COD)	COM(2017)0796 – C8-0005/2018

Pranešėjas:

Ivan Štefanec (PPE)

Atsakingas komitetas:

IMCO


 
	Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)
5.	Kultūros vertybių importas
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Pranešėjai:

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

INTA, IMCO*


 
Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)
6.	ES teisės aktų dėl tipo patvirtinimo papildymas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos
IMCO/8/13526
***I	2018/0220(COD)	COM(2018)0397 – C8-0250/2018

Pranešėja:

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

IMCO


 
	Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)
7.	Priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimas
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Pranešėjas:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Atsakingas komitetas:

IMCO


 
	Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)
------
8.	Variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimai
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Pranešėja:

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

IMCO


 
	Pranešimo projekto svarstymas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2018 m. gruodžio 12 d. 12.00 val.
2018 m. gruodžio 6 d. 9.30–10.30 val.
*** Elektroninis balsavimas ***
9.	Direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, įgyvendinimas
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Pranešėja:

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

IMCO


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas
10.	Verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Pranešėja:

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

IMCO*


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas
11.	Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Pranešėja:

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

IMCO


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas
12.	Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, sukūrimas
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Pranešėjas:

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

IMCO


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas
*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***
2018 m. gruodžio 6 d. 10.30–11.45 val.
13.	Bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos sukūrimas
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Pranešėjas:

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

IMCO*


 
	Kompromisinių pakeitimų svarstymas
14.	Sezoninio laiko keitimo panaikinimas
IMCO/8/14581
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Nuomonės referentas:

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

TRAN –
Marita Ulvskog (S&D)

 
	Nuomonės projekto svarstymas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2018 m. gruodžio 12 d. 12.00 val.
15.	Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklo įsteigimas
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Nuomonės referentas:

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

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)

 
	Nuomonės projekto svarstymas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2018 m. gruodžio 12 d. 12.00 val.
16.	Veiksmingesnės maisto produktų tiekimo grandinės aukšto lygio forumas. Komisijos informacija.
Keitimasis nuomonėmis
2018 m. gruodžio 6 d. 11.45–12.30 val.
17.	Kiti klausimai
18.	Kiti posėdžiai
	2019 m. sausio 21 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)
2019 m. sausio 22 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)
Uždaras
19.	Koordinatorių posėdis
* * *
2018 m. gruodžio 6 d. 15.00–18.30 val.
ATŠAUKTAS

