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Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

IMCO(2018)1206_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Torsdagen den 6 december 2018 kl. 9.00–12.30
Bryssel
Lokal: József Antall (4Q1)
6 december 2018 kl. 9.00–9.30
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Justering av sammanträdesprotokoll
	21–22 november 2018	PV – PE630.644v01-00
Rapport om pågående interinstitutionella förhandlingar
4.	Ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat
IMCO/8/11956
***I	2017/0354(COD)	COM(2017)0796 – C8-0005/2018

Föredragande:

Ivan Štefanec (PPE)

Ansv. utsk.:

IMCO


 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3)
5.	Import av kulturföremål
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Föredragande:

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

INTA, IMCO*


 
Återrapportering till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3)
6.	Komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
IMCO/8/13526
***I	2018/0220(COD)	COM(2018)0397 – C8-0250/2018

Föredragande:

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

IMCO


 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3)
7.	Förlängning av den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Föredragande:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Ansv. utsk.:

IMCO


 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3)
------
8.	Typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Föredragande:

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

IMCO


 
	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 12 december 2018 kl. 12.00
6 december 2018 kl. 9.30–10.30
*** Elektronisk omröstning ***
9.	Genomförandet av direktiv 2011/7/EU om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Föredragande:

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

IMCO


 
	Antagande av förslag till betänkande
10.	Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Föredragande:

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

IMCO*


 
	Antagande av förslag till betänkande
11.	Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Föredragande:

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

IMCO


 
	Antagande av förslag till betänkande
12.	Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Föredragande:

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

IMCO


 
	Antagande av förslag till betänkande
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
6 december 2018 kl. 10.30–11.45
13.	Inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Föredragande:

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

IMCO*


 
	Behandling av kompromissändringsförslag
14.	Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar
IMCO/8/14581
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Föredragande av yttrande:

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

TRAN –
Marita Ulvskog (S&D)

 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 12 december 2018 kl. 12.00
15.	Inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Föredragande av yttrande:

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

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)

 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 12 december 2018 kl. 12.00
16.	Högnivåforumet för en bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja – återkoppling från kommissionen
Diskussion
6 december 2018 kl. 11.45–12.30
17.	Övriga frågor
18.	Kommande sammanträden
	21 januari 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)
22 januari 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)
Inom stängda dörrar
19.	Samordnarnas sammanträde
* * *
6 december 2018 kl. 15.00–18.30
INSTÄLLT

