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Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

IMCO(2019)0121_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Pondělí 21. ledna 2019, 15:00–18:30
Úterý 22. ledna 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30
Brusel
Místnost: József Antall (6Q2)
21. ledna 2019, 15:00–18:30
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedkyně
3.	Schválení zápisů ze schůzí:
	21.–22. listopadu 2018	PV – PE630.644v01-00
6. prosince 2018	PV – PE631.934v01-00
Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních a akcích
4.	Autorské právo na jednotném digitálním trhu
IMCO/8/07948
***I	2016/0280(COD)	COM(2016)0593 – C8-0383/2016

Zpravodajka:

Catherine Stihler (S&D)
AD – PE599.682v02-00
AM – PE602.819v01-00
AM – PE602.820v01-00
Příslušný výbor:

JURI* –
Axel Voss (PPE)

 
zpráva příslušnému výboru o jednáních (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)
5.	Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Zpravodajka:

Christel Schaldemose (S&D)

Příslušný výbor:

IMCO*


 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)
6.	Prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Zpravodaj:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Příslušný výbor:

IMCO


 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)
7.	Smlouvy na dodávku digitálního obsahu
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Zpravodajové:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)
DT – PE585.510v01-00
Příslušný výbor:

IMCO, JURI


 
zpráva příslušnému výboru o jednáních (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)
8.	Pravidla a postupy pro soulad s harmonizovanými právními předpisy Unie o výrobcích a pro vymáhání těchto předpisů
IMCO/8/12041
***I	2017/0353(COD)	COM(2017)0795 – C8-0004/2018

Zpravodaj:

Nicola Danti (S&D)

Příslušný výbor:

IMCO


 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)
------
9.	Zřízení Evropského průmyslového, technologického a výzkumného centra kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Zpravodaj:

Arndt Kohn (S&D)
PA – PE630.409v01-00
AM – PE632.037v01-00
Příslušný výbor:

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)
PR – PE631.940v01-00
 
	projednání pozměňovacích návrhů
10.	Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Zpravodajka:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)
PR – PE629.496v01-00
AM – PE632.064v01-00
Příslušný výbor:

IMCO


 
	projednání pozměňovacích návrhů
projednání kompromisních pozměňovacích návrhů
11.	Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrola povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Zpravodajka:

Dita Charanzová (ALDE)
PR – PE629.546v01-00
AM – PE631.961v01-00
Příslušný výbor:

IMCO


 
	projednání pozměňovacích návrhů
projednání kompromisních pozměňovacích návrhů
12.	Prevence šiření teroristického obsahu online
IMCO/8/14583
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Zpravodajka:

Julia Reda (Verts/ALE)

Příslušný výbor:

LIBE –
Daniel Dalton (ECR)

 
	projednání návrhu stanoviska
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 23. ledna 2019, 12:00
13.	Posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a jejího řízení
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Zpravodajka:

Virginie Rozière (S&D)
PR – PE629.492v01-00
AM – PE627.794v01-00
Příslušný výbor:

IMCO


 
	projednání pozměňovacích návrhů
* * *
22. ledna 2019, 9:00–9:15
Společná schůze s výborem INTA (viz samostatný pořad jednání)
14.	Dovoz kulturních statků
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Zpravodajové:

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

INTA, IMCO*


 
* zpráva příslušnému výboru o jednáních (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)
* hlasování o prozatímní dohodě dosažené během interinstitucionálních jednání
------
22. ledna 2019, 9:15–10:20
*** Elektronické hlasování ***
15.	Zavedení programu pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Zpravodaj:

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

IMCO*


 
	přijetí návrhu zprávy
16.	Lepší vymáhání a modernizace pravidel EU na ochranu spotřebitele
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Zpravodaj:

Daniel Dalton (ECR)
PR – PE625.551v01-00
AM – PE627.947v02-00
AM – PE628.418v03-00
Příslušný výbor:

IMCO


 
	přijetí návrhu zprávy
hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání
17.	Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Zpravodaj:

Morten Løkkegaard (ALDE)
AM – PE599.675v01-00
AM – PE599.726v03-00
Příslušný výbor:

IMCO*


 
	hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání
18.	Celní kodex Unie
IMCO/8/13073
***I	2018/0123(COD)	COM(2018)0259 – C8-0180/2018

Zpravodaj:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Příslušný výbor:

IMCO


 
	hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání
19.	Stanovení pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Zpravodaj:

Mihai Țurcanu (PPE)
AM – PE602.754v01-00
AM – PE602.900v02-00
Příslušný výbor:

IMCO*


 
	hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání
20.	Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrola povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Zpravodajka:

Dita Charanzová (ALDE)
PR – PE629.546v01-00
AM – PE631.961v01-00
Příslušný výbor:

IMCO


 
	přijetí návrhu zprávy
*** Konec elektronického hlasování ***
22. ledna 2019, 10:20–10:30
21.	Nařízení o agentuře ENISA, „Agentuře EU pro kybernetickou bezpečnost“, kterým se zrušuje nařízení (EU) 526/2013, a o certifikaci bezpečnosti informačních a komunikačních technologií („zákon o kybernetické bezpečnosti“)
IMCO/8/11043
***I	2017/0225(COD)	COM(2017)0477 – C8-0310/2017

Zpravodaj:

Nicola Danti (S&D)
AD – PE616.831v02-00
AM – PE619.102v02-00
AM – PE619.101v01-00
Příslušný výbor:

ITRE* –
Angelika Niebler (PPE)

 
zpráva příslušnému výboru o jednáních (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)
22. ledna 2019, 10:30–12:30
22.	Veřejné slyšení
Harmonizace jako princip právních předpisů v oblasti jednotného trhu
* * *
22. ledna 2019, 14:30–15:45
23.	Představení programu předsednictví Rady
s rumunským ministrem hospodářství Nicolaem Bădălăuem
22. ledna 2019, 15:45–16:45
24.	Výměna názorů s komisařkou odpovědnou za spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věrou Jourovou
22. ledna 2019, 16:45–17:45
25.	Legislativní přezkum: nařízení o zdravotnických prostředcích
26.	Doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, týkající se dohody o institucionálním rámci mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací
IMCO/8/15197
	2018/2262(INI)	

Zpravodaj:

Andreas Schwab (PPE)

Příslušný výbor:

AFET* –
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)
PR – PE630.430v01-00
 
	první výměna názorů
27.	Různé
28.	Příští schůze
	29. ledna 2019, 14:30–18:30 (Brusel)
22. ledna 2019, 17:45–18:30
Neveřejná schůze
29.	Schůze koordinátorů

