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Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

IMCO(2018)1206_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Ceturtdien, 2018. gada 6. decembrī, plkst. 9.00–12.30
Briselē
Telpa: József Antall (4Q1)
2018. gada 6. decembrī plkst. 9.00–9.30
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
3.	Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
	2018. gada 21.–22. novembrī	PV – PE630.644v01-00
Atskaite par notiekošajām iestāžu sarunām
4.	Citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēja atzīšana
IMCO/8/11956
***I	2017/0354(COD)	COM(2017)0796 – C8-0005/2018

Referents:

Ivan Štefanec (PPE)

Atbildīgā komiteja:

IMCO


 
	Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)
5.	Kultūras priekšmetu imports
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Referenti:

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

INTA, IMCO*


 
Atskaite komitejai par sarunām (Reglamenta 69.f panta 3. punkts)
6.	ES tipa apstiprināšanas tiesību aktu papildināšana saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
IMCO/8/13526
***I	2018/0220(COD)	COM(2018)0397 – C8-0250/2018

Referente:

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

IMCO


 
	Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)
7.	Priekšlikums pagarināt Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, izmantošanu pagaidu kārtā
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Referents:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Atbildīgā komiteja:

IMCO


 
	Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)
------
8.	Prasības mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Referente:

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

IMCO


 
	Ziņojuma projekta izskatīšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 12. decembrī plkst. 12.00
2018. gada 6. decembrī plkst. 9.30–10.30
*** Elektroniskā balsošana ***
9.	Direktīvas 2011/7/ES par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos īstenošana
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Referente:

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

IMCO


 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
10.	Taisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Referente:

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

IMCO*


 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
11.	Priekšlikums, ar ko sadarbībai muitas jomā izveido programmu “Muita”
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Referente:

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

IMCO


 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
12.	Finansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām izveide Integrētās robežu pārvaldības fonda satvarā
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Referents:

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

IMCO


 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
*** Elektroniskās balsošanas beigas ***
2018. gada 6. decembrī plkst. 10.30–11.45
13.	Priekšlikums, ar ko izveido Vienotā tirgus, uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspējas un Eiropas statistikas programmu
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Referents:

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

IMCO*


 
	Kompromisa grozījumu izskatīšana
14.	Sezonālās laika maiņas pārtraukšana
IMCO/8/14581
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Atzinuma sagatavotājs:

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

TRAN –
Marita Ulvskog (S&D)

 
	Atzinuma projekta izskatīšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 12. decembrī plkst. 12.00
15.	Priekšlikums, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Atzinuma sagatavotājs:

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

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)

 
	Atzinuma projekta izskatīšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 12. decembrī plkst. 12.00
16.	Augsta līmeņa forums pārtikas piegādes ķēdes darbības uzlabošanai – atsauksmes no Komisijas
Viedokļu apmaiņa
2018. gada 6. decembrī plkst. 11.45–12.30
17.	Dažādi jautājumi
18.	Nākamās sanāksmes
	2019. gada 21. janvārī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)
2019. gada 22. janvārī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)
Aiz slēgtām durvīm
19.	Koordinatoru sanāksme
* * *
2018. gada 6. decembrī plkst. 15.00–18.30
ATCELTA

