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Commissie interne markt en consumentenbescherming

IMCO(2018)1206_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Donderdag 6 december 2018, 9.00 - 12.30 uur
Brussel
Zaal: József Antall (4Q1)
6 december 2018, 9.00 - 9.30 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	21-22 november 2018	PV – PE630.644v01-00
Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen
4.	Wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht
IMCO/8/11956
***I	2017/0354(COD)	COM(2017)0796 – C8-0005/2018

Rapporteur:

Ivan Štefanec (PPE)

Bevoegd:

IMCO


 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)
5.	Invoer van cultuurgoederen
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Rapporteurs:

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

INTA, IMCO*


 
Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)
6.	Aanvulling van de wetgeving inzake EU-typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
IMCO/8/13526
***I	2018/0220(COD)	COM(2018)0397 – C8-0250/2018

Rapporteur:

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

IMCO


 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)
7.	Verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Rapporteur:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Bevoegd:

IMCO


 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)
------
8.	Voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Rapporteur:

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

IMCO


 
	Behandeling ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 12 december 2018, 12.00 uur
6 december 2018, 9.30 - 10.30 uur
*** Elektronische stemming ***
9.	Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Rapporteur:

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

IMCO


 
	Goedkeuring ontwerpverslag
10.	Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Rapporteur:

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

IMCO*


 
	Goedkeuring ontwerpverslag
11.	Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Rapporteur:

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

IMCO


 
	Goedkeuring ontwerpverslag
12.	Vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Rapporteur:

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

IMCO


 
	Goedkeuring ontwerpverslag
*** Einde elektronische stemming ***
6 december 2018, 10.30 - 11.45 uur
13.	Vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Rapporteur:

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

IMCO*


 
	Behandeling compromisamendementen
14.	Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd
IMCO/8/14581
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Rapporteur voor advies:

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

TRAN –
Marita Ulvskog (S&D)

 
	Behandeling ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 12 december 2018, 12.00 uur
15.	Oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Rapporteur voor advies:

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

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)

 
	Behandeling ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 12 december 2018, 12.00 uur
16.	Forum op hoog niveau voor een beter werkende voedselvoorzieningsketen - feedback van de Commissie
Gedachtewisseling
6 december 2018, 11.45 - 12.30 uur
17.	Rondvraag
18.	Volgende vergaderingen
	21 januari 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)
22 januari 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)
Met gesloten deuren
19.	Coördinatorenvergadering
* * *
6 december 2018, 15.00 - 18.30 uur
GEANNULEERD

