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Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

IMCO(2018)1206_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Joi, 6 decembrie 2018, 9.00 - 12.30
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q1)
6 decembrie 2018, 9.00 - 9.30
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	21-22 noiembrie 2018	PV – PE630.644v01-00

Raport privind negocierile interinstituționale în curs
4.	Recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru
IMCO/8/11956
***I	2017/0354(COD)	COM(2017)0796 – C8-0005/2018

Raportor:

Ivan Štefanec (PPE)

Comisie competentă:

IMCO


 
	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 69f alineatul (3) din Regulamentul de procedură]

5.	Importul de bunuri culturale
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Raportori:

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

INTA, IMCO*


 
Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 69f alineatul (3) din Regulamentul de procedură]
6.	Completarea legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
IMCO/8/13526
***I	2018/0220(COD)	COM(2018)0397 – C8-0250/2018

Raportoare:

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

IMCO


 
	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 69f alineatul (3) din Regulamentul de procedură]

7.	Prelungirea utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Raportor:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Comisie competentă:

IMCO


 
	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 69f alineatul (3) din Regulamentul de procedură]

------
8.	Cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Raportoare:

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

IMCO


 
	Examinarea proiectului de raport

Termen de depunere a amendamentelor: 12 decembrie 2018, 12.00
6 decembrie 2018, 9.30 - 10.30
*** Votare electronică ***
9.	Punerea în aplicare a Directivei 2011/7/CE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Raportoare:

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

IMCO


 
	Adoptarea proiectului de raport

10.	Promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Raportoare:

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

IMCO*


 
	Adoptarea proiectului de raport

11.	Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Raportoare:

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

IMCO


 
	Adoptarea proiectului de raport

12.	Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Raportor:

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

IMCO


 
	Adoptarea proiectului de raport

*** Sfârșitul votării electronice ***

6 decembrie 2018, 10.30 - 11.45
13.	Instituirea programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Raportor:

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

IMCO*


 
	Examinarea amendamentelor de compromis

14.	Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei
IMCO/8/14581
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Raportor pentru aviz:

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

TRAN –
Marita Ulvskog (S&D)

 
	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 12 decembrie 2018, 12.00
15.	Instituirea Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Raportor pentru aviz:

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

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)

 
	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 12 decembrie 2018, 12.00
16.	Forumul la nivel înalt pentru îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente - observațiile Comisiei
Schimb de opinii

6 decembrie 2018, 11.45 - 12.30
17.	Chestiuni diverse
18.	Reuniuni următoare
	21 ianuarie 2019, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

22 ianuarie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)
Cu ușile închise
19.	Reuniune a coordonatorilor
* * *
6 decembrie 2018, 15.00 - 18.30
ANULATĂ

