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Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

IMCO(2019)0121_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 21. januar 2019 kl. 15.00-18.30
Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (6Q2)
Den 21. januar 2019 kl. 15.00-18.30
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
3.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	21.-22. november 2018	PV – PE630.644v01-00
6. december 2018	PV – PE631.934v01-00
Redegørelse om igangværende interinstitutionelle forhandlinger og begivenheder
4.	Ophavsret på det digitale indre marked
IMCO/8/07948
***I	2016/0280(COD)	COM(2016)0593 – C8-0383/2016

Ordfører for udtalelse:

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

JURI* –
Axel Voss (PPE)

 
Aflæggelse af rapport til udvalget om forhandlingerne (artikel 69f, stk. 3)
5.	Fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Ordfører:

Christel Schaldemose (S&D)

Kor.udv.:

IMCO*


 
	Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 69f, stk. 3)
6.	Forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end EDB som omhandlet i EU-toldkodeksen
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Ordfører:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Kor.udv.:

IMCO


 
	Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 69f, stk. 3)
7.	Aftaler om levering af digitalt indhold
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Ordførere:

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

IMCO, JURI


 
Aflæggelse af rapport til udvalget om forhandlingerne (artikel 69f, stk. 3)
8.	Bestemmelser og procedurer for overholdelse og håndhævelse af Unionens harmoniseringslovgivning for produkter
IMCO/8/12041
***I	2017/0353(COD)	COM(2017)0795 – C8-0004/2018

Ordfører:

Nicola Danti (S&D)

Kor.udv.:

IMCO


 
	Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 69f, stk. 3)
------
9.	Oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Ordfører for udtalelse:

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

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)
PR – PE631.940v01-00
 
	Behandling af ændringsforslag
10.	Krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Ordfører:

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

IMCO


 
	Behandling af ændringsforslag
Behandling af kompromisændringsforslag
11.	Ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Ordfører:

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

IMCO


 
	Behandling af ændringsforslag
Behandling af kompromisændringsforslag
12.	Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold
IMCO/8/14583
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Ordfører for udtalelse:

Julia Reda (Verts/ALE)

Kor.udv.:

LIBE –
Daniel Dalton (ECR)

 
	Behandling af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 23. januar 2019 kl. 12.00
13.	Styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Ordfører:

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

IMCO


 
	Behandling af ændringsforslag
* * *
Den 22. januar 2019 kl. 9.00-9.15
Fælles møde med Udvalget om International Handel — se særskilt forslag til dagsorden
14.	Import af kulturgoder
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Ordførere:

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

INTA, IMCO*


 
*Aflæggelse af rapport til udvalget om forhandlingerne (artikel 69f, stk. 3)* 
* Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger
------
Den 22. januar 2019 kl. 9.15-10.20
*** Elektronisk afstemning ***
15.	Oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Ordfører:

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

IMCO*


 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
16.	Bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Ordfører:

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

IMCO


 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger
17.	Tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Ordfører:

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

IMCO*


 
	Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger
18.	EU-toldkodeksen
IMCO/8/13073
***I	2018/0123(COD)	COM(2018)0259 – C8-0180/2018

Ordfører:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Kor.udv.:

IMCO


 
	Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger
19.	Fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Ordfører:

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

IMCO*


 
	Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger
20.	Ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Ordfører:

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

IMCO


 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
*** Elektronisk afstemning afsluttet ***
Den 22. januar 2019 kl. 10.20-10.30
21.	Forordning om ENISA, EU's Agentur for Cybersikkerhed, om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi ("forordningen om cybersikkerhed").
IMCO/8/11043
***I	2017/0225(COD)	COM(2017)0477 – C8-0310/2017

Ordfører for udtalelse:

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

ITRE* –
Angelika Niebler (PPE)

 
Aflæggelse af rapport til udvalget om forhandlingerne (artikel 69f, stk. 3)
Den 22. januar 2019 kl. 10.30-12.30
22.	Offentlig høring
Harmonisering som princip for lovgivningen for det indre marked
* * *
Den 22. januar 2019 kl. 14.30-15.45
23.	Forelæggelse af rådsformandskabets program
ved Nicolae Bădălău, rumænsk økonomiminister
Den 22. januar 2019 kl. 15.45-16.45
24.	Drøftelse med Vĕra Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder
Den 22. januar 2019 kl. 16.45-17.45
25.	Lovgivningsmæssig spørgetid: Forordningen om medicinsk udstyr
26.	Henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den institutionelle rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund
IMCO/8/15197
	2018/2262(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Andreas Schwab (PPE)

Kor.udv.:

AFET* –
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)
PR – PE630.430v01-00
 
	Indledende drøftelse
27.	Diverse sager
28.	Næste møder
	den 29. januar 2019 kl. 14.30-18.30 (Bruxelles)
Den 22. januar 2019 kl. 17.45-18.30
For lukkede døre
29.	Koordinatormøde

