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Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO(2019)0121_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 21 януари 2019 г., 15.00–18.30 ч.
Вторник, 22 януари 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал“ (6Q2)
21 януари 2019 г., 15.00–18.30 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	21-22 ноември 2018 г.	PV – PE630.644v01-00
6 декември 2018 г.	PV – PE631.934v01-00
Доклад относно текущите междуинституционални преговори и събития
4.	Авторското право в цифровия единен пазар
IMCO/8/07948
***I	2016/0280(COD)	COM(2016)0593 – C8-0383/2016

Докладчик по становище:

Катрин Стайлър (S&D)
AD – PE599.682v02-00
AM – PE602.819v01-00
AM – PE602.820v01-00
Водеща:

JURI* –
Аксел Фос (PPE)

 
Отчет пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)
5.	Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Докладчик:

Кристел Шалдемозе (S&D)

Водеща:

IMCO*


 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)
6.	Удължаване на преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Докладчик:

Ясенко Селимович (ALDE)

Водеща:

IMCO


 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)
7.	Договори за предоставяне на цифрово съдържание
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Докладчици:

Евелин Гебхарт (S&D)
Аксел Фос (PPE)
DT – PE585.510v01-00
Водеща:

IMCO, JURI


 
Отчет пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)
8.	Правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане
IMCO/8/12041
***I	2017/0353(COD)	COM(2017)0795 – C8-0004/2018

Докладчик:

Никола Данти (S&D)

Водеща:

IMCO


 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)
------
9.	Създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Докладчик по становище:

Арндт Кон (S&D)
PA – PE630.409v01-00
AM – PE632.037v01-00
Водеща:

ITRE –
Юлия Реда (Verts/ALE)
PR – PE631.940v01-00
 
	Разглеждане на измененията
10.	Изисквания за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на тяхната обща безопасност и защитата на пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Докладчик:

Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн (PPE)
PR – PE629.496v01-00
AM – PE632.064v01-00
Водеща:

IMCO


 
	Разглеждане на измененията
Разглеждане на компромисните изменения
11.	Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Докладчик:

Дита Харанзова (ALDE)
PR – PE629.546v01-00
AM – PE631.961v01-00
Водеща:

IMCO


 
	Разглеждане на измененията
Разглеждане на компромисните изменения
12.	Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн
IMCO/8/14583
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Докладчик по становище:

Юлия Реда (Verts/ALE)

Водеща:

LIBE –
Даниел Далтон (ECR)

 
	Разглеждане на проекта на становище
Краен срок за внасяне на измененията: 23 януари 2019 г., 12.00 ч.
13.	Повишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Докладчик:

Виржини Розиер (S&D)
PR – PE629.492v01-00
AM – PE627.794v01-00
Водеща:

IMCO


 
	Разглеждане на измененията
* * *
22 януари 2019 г., 9.00–9.15 ч.
Съвместно заседание с комисията INTA (вж. отделния дневен ред)
14.	Внос на движими културни ценности
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Докладчици:

Алесия Мария Моска (S&D)
Даниел Далтон (ECR)
AM – PE621.080v02-00
AM – PE621.068v01-00
Водеща:

INTA, IMCO*


 
Отчет пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)
Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори
------
22 януари 2019 г., 9.15–10.20 ч.
*** Време за електронно гласуване ***
15.	Създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Докладчик:

Никола Данти (S&D))
PR – PE628.465v01-00
AM – PE629.777v02-00
AM – PE630.387v01-00
Водеща:

IMCO*


 
	Приемане на проекта на доклад
16.	По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Докладчик:

Даниел Далтон (ECR)
PR – PE625.551v01-00
AM – PE627.947v02-00
AM – PE628.418v03-00
Водеща:

IMCO


 
	Приемане на проекта на доклад
Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори
17.	Сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Докладчик:

Мортен Льокегор (ALDE)
AM – PE599.675v01-00
AM – PE599.726v03-00
Водеща:

IMCO*


 
	Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори
18.	Митнически кодекс на Съюза
IMCO/8/13073
***I	2018/0123(COD)	COM(2018)0259 – C8-0180/2018

Докладчик:

Ясенко Селимович (ALDE)

Водеща:

IMCO


 
	Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори
19.	Определяне на правила за предоставяне на пазара на продукти за наторяване с маркировката „СЕ“
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Докладчик:

Михай Цуркану (PPE)
AM – PE602.754v01-00
AM – PE602.900v02-00
Водеща:

IMCO*


 
	Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори
20.	Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Докладчик:

Дита Харанзова (ALDE)
PR – PE629.546v01-00
AM – PE631.961v01-00
Водеща:

IMCO


 
	Приемане на проекта на доклад
*** Край на електронното гласуване ***
22 януари 2019 г., 10.20–10.30 ч.
21.	Регламент относно ENISA — Агенцията на ЕС за киберсигурност, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013, както и относно сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии („Акт за киберсигурността“)
IMCO/8/11043
***I	2017/0225(COD)	COM(2017)0477 – C8-0310/2017

Докладчик по становище:

Никола Данти (S&D)
AD – PE616.831v02-00
AM – PE619.102v02-00
AM – PE619.101v01-00
Водеща:

ITRE* –
Ангелика Ниблер (PPE)

 
Отчет пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)
22 януари 2019 г., 10.30–12.30 ч.
22.	Публично изслушване
Хармонизацията като принцип на законодателството за единния пазар
* * *
22 януари 2019 г., 14.30–15.45 ч.
23.	Представяне на програмата на председателството на Съвета
с Николае Бадалау, министър на икономиката на Румъния
22 януари 2019 г., 15.45–16.45 ч.
24.	Размяна на мнения с Вера Йоурова, член на Европейската комисия, отговарящ за правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете
22 януари 2019 г., 16.45–17.45 ч.
25.	Сесия за законодателен контрол: Регламент относно медицинските изделия
26.	Препоръка към Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно Споразумението за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария
IMCO/8/15197
	2018/2262(INI)	

Докладчик по становище:

Андреас Шваб (PPE)

Водеща:

AFET* –
Дору-Клаудиан Фрунзулика (S&D)
PR – PE630.430v01-00
 
	Първа размяна на мнения
27.	Разни въпроси
28.	Следващи заседания
	29 януари 2019 г., 14.30–18.30 ч. (Брюксел)
22 януари 2019 г., 17.45–18.30 ч.
При закрити врати
29.	Заседание на координаторите

