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Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

IMCO(2019)0121_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019, από 15.00 έως 18.30
Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (6Q2)
21 Ιανουαρίου 2019, από 15.00 έως 18.30
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:
	21-22 Νοεμβρίου 2018	PV – PE630.644v01-00
6 Δεκεμβρίου 2018	PV – PE631.934v01-00
Έκθεση σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις και εκδηλώσεις
4.	Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά
IMCO/8/07948
***I	2016/0280(COD)	COM(2016)0593 – C8-0383/2016

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

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

JURI* –
Axel Voss (PPE)

 
Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 69στ παράγραφος 3)
5.	Προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Εισηγήτρια:

Christel Schaldemose (S&D)

Επί της ουσίας:

IMCO*


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 69στ παράγραφος 3)
6.	Παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Εισηγητής:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 69στ παράγραφος 3)
7.	Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Εισηγητές:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)
DT – PE585.510v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO, JURI


 
Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 69στ παράγραφος 3)
8.	Κανόνες και διαδικασίες για τη συμμόρφωση με την εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης για τα προϊόντα και την επιβολή αυτής της νομοθεσίας
IMCO/8/12041
***I	2017/0353(COD)	COM(2017)0795 – C8-0004/2018

Εισηγητής:

Nicola Danti (S&D)

Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 69στ παράγραφος 3)
------
9.	Σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Arndt Kohn (S&D)
PA – PE630.409v01-00
AM – PE632.037v01-00
Επί της ουσίας:

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)
PR – PE631.940v01-00
 
	Εξέταση των τροπολογιών
10.	Απαιτήσεις έγκρισης τύπου για μηχανοκίνητα οχήματα και για τα ρυμουλκούμενά τους, καθώς και για τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, σε ό,τι αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και των ανεπαρκώς προστατευμένων χρηστών των οδών
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Εισηγήτρια:

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

IMCO


 
	Εξέταση των τροπολογιών
Εξέταση των συμβιβαστικών τροπολογιών
11.	Ασφάλιση αστικής ευθύνης για τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων και επιβολή της υποχρέωσης ασφάλισης για τέτοια ευθύνη
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Εισηγήτρια:

Dita Charanzová (ALDE)
PR – PE629.546v01-00
AM – PE631.961v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Εξέταση των τροπολογιών
Εξέταση των συμβιβαστικών τροπολογιών
12.	Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο
IMCO/8/14583
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Julia Reda (Verts/ALE)

Επί της ουσίας:

LIBE –
Daniel Dalton (ECR)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 23 Ιανουαρίου 2019, ώρα 12.00
13.	Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Εισηγήτρια:

Virginie Rozière (S&D)
PR – PE629.492v01-00
AM – PE627.794v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Εξέταση των τροπολογιών
* * *
22 Ιανουαρίου 2019, από 9.00 έως 9.15
Κοινή συνεδρίαση με την επιτροπή INTA - βλ. χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης
14.	Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Εισηγητές:

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

INTA, IMCO*


 
* Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 69στ παράγραφος 3)
* Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
------
22 Ιανουαρίου 2019, από 9.15 έως 10.20
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
15.	Θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Εισηγητής:

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

IMCO*


 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
16.	Βελτίωση της επιβολής και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Εισηγητής:

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

IMCO


 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
17.	Προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Εισηγητής:

Morten Løkkegaard (ALDE)
AM – PE599.675v01-00
AM – PE599.726v03-00
Επί της ουσίας:

IMCO*


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
18.	Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας
IMCO/8/13073
***I	2018/0123(COD)	COM(2018)0259 – C8-0180/2018

Εισηγητής:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
19.	Θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Εισηγητής:

Mihai Țurcanu (PPE)
AM – PE602.754v01-00
AM – PE602.900v02-00
Επί της ουσίας:

IMCO*


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
20.	Ασφάλιση αστικής ευθύνης για τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων και επιβολή της υποχρέωσης ασφάλισης για τέτοια ευθύνη
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Εισηγήτρια:

Dita Charanzová (ALDE)
PR – PE629.546v01-00
AM – PE631.961v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
22 Ιανουαρίου 2019, από 10.20 έως 10.30
21.	Κανονισμός για τον ENISA, τον «Οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013, καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («Πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο»)
IMCO/8/11043
***I	2017/0225(COD)	COM(2017)0477 – C8-0310/2017

Συντάκτης γνωμοδότησης:

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

ITRE* –
Angelika Niebler (PPE)

 
Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 69στ παράγραφος 3)
22 Ιανουαρίου 2019, από 10.30 έως 12.30
22.	Δημόσια ακρόαση
Η εναρμόνιση ως αρχή όσον αφορά τη νομοθεσία για την ενιαία αγορά
* * *
22 Ιανουαρίου 2019, από 14.30 έως 15.45
23.	Παρουσίαση του προγράμματος της Προεδρίας του Συμβουλίου
με τον Nicolae Bădălău, υπουργό Οικονομίας της Ρουμανίας
22 Ιανουαρίου 2019, από 15.45 έως 16.45
24.	Ανταλλαγή απόψεων με τη Věra Jourová, Επίτροπο αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των φύλων 
22 Ιανουαρίου 2019, από 16.45 έως 17.45
25.	Συνεδρία νομοθετικού ελέγχου: Κανονισμός για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
26.	Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τη συμφωνία για το θεσμικό πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας
IMCO/8/15197
	2018/2262(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Andreas Schwab (PPE)

Επί της ουσίας:

AFET* –
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)
PR – PE630.430v01-00
 
	Πρώτη ανταλλαγή απόψεων
27.	Διάφορα
28.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	29 Ιανουαρίου 2019, από 14.30 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
22 Ιανουαρίου 2019, από 17.45 έως 18.30
Κεκλεισμένων των θυρών
29.	Συνεδρίαση των συντονιστών

