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Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

IMCO(2018)1206_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
štvrtok 6. decembra 2018 od 9.00 do 12.30 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (4Q1)
6. decembra 2018 od 9.00 do 9.30 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	21. – 22. novembra 2018	PV – PE630.644v01-00
Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach
4.	Vzájomné uznávanie tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte
IMCO/8/11956
***I	2017/0354(COD)	COM(2017)0796 – C8-0005/2018

Spravodajca:

Ivan Štefanec (PPE)

Gestorský výbor:

IMCO


 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)
5.	Dovoz tovaru kultúrneho charakteru
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Spravodajcovia:

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

INTA, IMCO*


 
Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)
6.	Doplnenie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
IMCO/8/13526
***I	2018/0220(COD)	COM(2018)0397 – C8-0250/2018

Spravodajkyňa:

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

IMCO


 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)
7.	Predĺženie prechodného používania iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Spravodajca:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Gestorský výbor:

IMCO


 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)
------
8.	Požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Spravodajkyňa:

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

IMCO


 
	preskúmanie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 12. december 2018, 12.00 h
6. decembra 2018 od 9.30 do 10.30 h
*** Elektronické hlasovanie ***
9.	Vykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Spravodajkyňa:

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

IMCO


 
	prijatie návrhu správy
10.	Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Spravodajkyňa:

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

IMCO*


 
	prijatie návrhu správy
11.	Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Spravodajkyňa:

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

IMCO


 
	prijatie návrhu správy
12.	Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Spravodajca:

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

IMCO


 
	prijatie návrhu správy
*** Koniec elektronického hlasovania ***
6. decembra 2018 od 10.30 do 11.45 h
13.	Zriadenie Programu pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Spravodajca:

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

IMCO*


 
	preskúmanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov
14.	Ukončenie sezónnych zmien času
IMCO/8/14581
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

TRAN –
Marita Ulvskog (S&D)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 12. december 2018, 12.00 h
15.	Zriadenie Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a siete národných koordinačných centier
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 12. december 2018, 12.00 h
16.	Fórum na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinového dodávateľského reťazca – spätná väzba Komisie
Výmena názorov
6. decembra 2018 od 11.45 do 12.30 h
17.	Rôzne otázky
18.	Nasledujúce schôdze
	21. januára 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)
22. januára 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)
Za zatvorenými dverami
19.	Schôdza koordinátorov
* * *
6. decembra 2018 od 15.00 do 18.30 h
ZRUŠENÉ

