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Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

IMCO(2018)1206_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Czwartek 6 grudnia 2018 r., w godz. 9.00 – 12.30
Bruksela
Sala: József Antall (4Q1)
6 grudnia 2018 r., w godz. 9.00 – 9.30
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącej
3.	Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
	21-22 listopada 2018 r.	PV – PE630.644v01-00
Sprawozdanie z bieżących negocjacji międzyinstytucjonalnych
4.	Wzajemne uznawanie towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim
IMCO/8/11956
***I	2017/0354(COD)	COM(2017)0796 – C8-0005/2018

Sprawozdawca:

Ivan Štefanec (PPE)

Przedm. właśc.:

IMCO


 
	Sprawozdanie z toczących się negocjacji dla komisji (art. 69f ust. 3 Regulaminu)
5.	Przywóz dóbr kultury
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Sprawozdawcy:

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

INTA, IMCO*


 
Sprawozdanie dla komisji z toczących się negocjacji (art. 69f ust. 3 Regulaminu)
6.	Uzupełnienie prawodawstwa w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii
IMCO/8/13526
***I	2018/0220(COD)	COM(2018)0397 – C8-0250/2018

Sprawozdawczyni:

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

IMCO


 
	Sprawozdanie z toczących się negocjacji dla komisji (art. 69f ust. 3 Regulaminu)
7.	Przedłużenie przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Sprawozdawca:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Przedm. właśc.:

IMCO


 
	Sprawozdanie z toczących się negocjacji dla komisji (art. 69f ust. 3 Regulaminu)
------
8.	Wymogi dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Sprawozdawczyni:

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

IMCO


 
	Rozpatrzenie projektu sprawozdania
Termin składania poprawek: 12 grudnia 2018 r., godz. 12.00
6 grudnia 2018 r., w godz. 9.30 – 10.30
*** Głosowanie elektroniczne ***
9.	Wdrożenie dyrektywy 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Sprawozdawczyni:

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

IMCO


 
	Przyjęcie projektu sprawozdania
10.	Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla biznesowych użytkowników internetowych usług pośrednictwa
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Sprawozdawczyni:

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

IMCO*


 
	Przyjęcie projektu sprawozdania
11.	Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Sprawozdawczyni:

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

IMCO


 
	Przyjęcie projektu sprawozdania
12.	Ustanowienie, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Sprawozdawca:

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

IMCO


 
	Przyjęcie projektu sprawozdania
*** Koniec głosowania elektronicznego ***
6 grudnia 2018 r., w godz. 10.30 – 11.45
13.	Ustanowienie programu na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyki europejskiej
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Sprawozdawca:

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

IMCO*


 
	Rozpatrzenie poprawek kompromisowych
14.	Zniesienie sezonowych zmian czasu
IMCO/8/14581
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

TRAN –
Marita Ulvskog (S&D)

 
	Rozpatrzenie projektu opinii
Termin składania poprawek: 12 grudnia 2018 r., godz. 12.00
15.	Ustanowienie Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieci krajowych ośrodków koordynacji
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)

 
	Rozpatrzenie projektu opinii
Termin składania poprawek: 12 grudnia 2018 r., godz. 12.00
16.	Forum wysokiego szczebla na temat lepszego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności – informacje zwrotne z Komisji Europejskiej
Wymiana poglądów
6 grudnia 2018 r., w godz. 11.45 – 12.30
17.	Sprawy różne
18.	Następne posiedzenia
	21 stycznia 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)
22 stycznia 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)
Przy drzwiach zamkniętych
19.	Posiedzenie koordynatorów
* * *
6 grudnia 2018 r., w godz. 15.00 – 18.30
ODWOŁANO

