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Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

IMCO(2019)0121_1
ESITYSLISTALUONNOS
Kokous
Maanantai 21. tammikuuta 2019 klo 15.00–18.30
Tiistai 22. tammikuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30
Bryssel
Kokoushuone: József Antall (6Q2)
21. tammikuuta 2019 klo 15.00–18.30
1.	Esityslistan hyväksyminen
2.	Puheenjohtajan ilmoitukset
3.	Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen
	21.–22. marraskuuta 2018	PV – PE630.644v01-00
6. joulukuuta 2018	PV – PE631.934v01-00
Raportti meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista ja tapahtumista
4.	Tekijänoikeudet digitaalisilla sisämarkkinoilla
IMCO/8/07948
***I	2016/0280(COD)	COM(2016)0593 – C8-0383/2016

Valmistelija:

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

JURI* –
Axel Voss (PPE)

 
Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (69 f artiklan 3 kohta)
5.	Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Esittelijä:

Christel Schaldemose (S&D)

Vastaava:

IMCO*


 
	Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (69 f artiklan 3 kohta)
6.	Muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentäminen
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Esittelijä:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Vastaava:

IMCO


 
	Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (69 f artiklan 3 kohta)
7.	Digitaalisen sisällön toimittamista koskevat sopimukset
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Esittelijät:

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

IMCO, JURI


 
Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (69 f artiklan 3 kohta)
8.	Säännöt ja menettelyt tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten
IMCO/8/12041
***I	2017/0353(COD)	COM(2017)0795 – C8-0004/2018

Esittelijä:

Nicola Danti (S&D)

Vastaava:

IMCO


 
	Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (69 f artiklan 3 kohta)
------
9.	Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustaminen
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Valmistelija:

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

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)
PR – PE631.940v01-00
 
	Tarkistusten käsittely
10.	Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimukset niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Esittelijä:

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

IMCO


 
	Tarkistusten käsittely
Kompromissitarkistusten käsittely
11.	Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava vakuutus ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattaminen
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Esittelijä:

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

IMCO


 
	Tarkistusten käsittely
Kompromissitarkistusten käsittely
12.	Verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estäminen
IMCO/8/14583
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Valmistelija:

Julia Reda (Verts/ALE)

Vastaava:

LIBE –
Daniel Dalton (ECR)

 
	Lausuntoluonnoksen käsittely
Tarkistusten jättämisen määräaika: 23. tammikuuta 2019 klo 12.00
13.	Sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistaminen EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Esittelijä:

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

IMCO


 
	Tarkistusten käsittely
* * *
22. tammikuuta 2019 klo 9.00–9.15
Yhteiskokous INTA-valiokunnan kanssa (ks. erillinen esityslistaluonnos)
14.	Kulttuuriesineiden tuonti
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Esittelijät:

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

INTA, IMCO*


 
* Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (69 f artiklan 3 kohta)
* Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta
------
22. tammikuuta 2019 klo 9.15–10.20
*** Koneäänestys ***
15.	Sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustaminen
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Esittelijä:

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

IMCO*


 
	Mietintöluonnoksen hyväksyminen
16.	EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Esittelijä:

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

IMCO


 
	Mietintöluonnoksen hyväksyminen
Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä
17.	Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentäminen
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Esittelijä:

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

IMCO*


 
	Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta
18.	Unionin tullikoodeksi
IMCO/8/13073
***I	2018/0123(COD)	COM(2018)0259 – C8-0180/2018

Esittelijä:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Vastaava:

IMCO


 
	Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta
19.	CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistaminen
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Esittelijä:

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

IMCO*


 
	Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta
20.	Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava vakuutus ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattaminen
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Esittelijä:

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

IMCO


 
	Mietintöluonnoksen hyväksyminen
*** Koneäänestys päättyy ***
22. tammikuuta 2019 klo 10.20–10.30
21.	ENISAa, "EU:n kyberturvallisuusvirastoa", ja asetuksen (EU) N:o 526/2013 kumoamista sekä tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifiointia koskeva asetus (''kyberturvallisuussäädös'')
IMCO/8/11043
***I	2017/0225(COD)	COM(2017)0477 – C8-0310/2017

Valmistelija:

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

ITRE* –
Angelika Niebler (PPE)

 
Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (69 f artiklan 3 kohta)
22. tammikuuta 2019 klo 10.30–12.30
22.	Julkinen kuulemistilaisuus
Yhdenmukaistaminen sisämarkkinalainsäädännön periaatteena
* * *
22. tammikuuta 2019 klo 14.30–15.45
23.	Neuvoston puheenjohtajavaltion ohjelman esittely
Romanian talousministerin Nicolae Bădălăun läsnä ollessa
22. tammikuuta 2019 klo 15.45–16.45
24.	Keskustelu oikeusasioista, kuluttaja-asioista ja sukupuolten tasa-arvosta vastaavan komission jäsenen Věra Jourován kanssa
22. tammikuuta 2019 klo 16.45–17.45
25.	Lainsäädännön tarkastelukokous: lääkinnällisistä laitteista annettu asetus
26.	Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisestä institutionaalisesta puitesopimuksesta
IMCO/8/15197
	2018/2262(INI)	

Valmistelija:

Andreas Schwab (PPE)

Vastaava:

AFET* –
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)
PR – PE630.430v01-00
 
	Ensimmäinen keskustelu
27.	Muut asiat
28.	Seuraavat kokoukset
	29. tammikuuta 2019 klo 14.30–18.30 (Bryssel)
22. tammikuuta 2019 klo 17.45–18.30
Suljetuin ovin
29.	Koordinaattoreiden kokous

