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Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

IMCO(2019)0121_1
NAPIRENDTERVEZET
Ülés
2019. január 21., hétfő, 15.00–18.30
2019. január 22., kedd, 9.00–12.30 és 14.30–18.30
Brüsszel
Terem: József Antall (6Q2)
2019. január 21., 15.00–18.30
1.	A napirend elfogadása
2.	Az elnök közleményei
3.	A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:
	2018. november 21–22.	PV – PE630.644v01-00
2018. december 6.	PV – PE631.934v01-00
Jelentés a folyamatban levő intézményközi tárgyalásokról és eseményekről
4.	A szerzői jog a digitális egységes piacon
IMCO/8/07948
***I	2016/0280(COD)	COM(2016)0593 – C8-0383/2016

A vélemény előadója:

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

JURI* –
Axel Voss (PPE)

 
Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (69f. cikk, (3) bekezdés)
5.	Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Előadó:

Christel Schaldemose (S&D)

Illetékes:

IMCO*


 
	Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (69f. cikk, (3) bekezdés)
6.	Az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő módszerek átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Előadó:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Illetékes:

IMCO


 
	Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (69f. cikk, (3) bekezdés)
7.	Digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Előadók:

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

IMCO, JURI


 
Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (69f. cikk, (3) bekezdés)
8.	A termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok betartására és érvényesítésére vonatkozó szabályok és eljárások
IMCO/8/12041
***I	2017/0353(COD)	COM(2017)0795 – C8-0004/2018

Előadó:

Nicola Danti (S&D)

Illetékes:

IMCO


 
	Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (69f. cikk, (3) bekezdés)
------
9.	Az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozása
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

A vélemény előadója:

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

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)
PR – PE631.940v01-00
 
	A módosítások megvitatása
10.	A gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyása
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Előadó:

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

IMCO


 
	A módosítások megvitatása
Megegyezéses módosítások megvitatása
11.	Gépjármű-felelősségbiztosítás és a biztosítási kötelezettség ellenőrzése
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Előadó:

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

IMCO


 
	A módosítások megvitatása
Megegyezéses módosítások megvitatása
12.	Az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzése
IMCO/8/14583
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

A vélemény előadója:

Julia Reda (Verts/ALE)

Illetékes:

LIBE –
Daniel Dalton (ECR)

 
	Véleménytervezet megvitatása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. január 23., 12.00
13.	A belső piac versenyképességének erősítése az EU vámuniójának és a vámunió irányításának továbbfejlesztése révén
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Előadó:

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

IMCO


 
	A módosítások megvitatása
* * *
2019. január 22., 9.00–9.15
Együttes ülés az INTA bizottsággal – lásd a külön napirendtervezetet
14.	Kulturális javak behozatala
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Előadók:

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

INTA, IMCO*


 
* Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (69f. cikk, (3) bekezdés)
* Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról
------
2019. január 22., 9.15–10.20
*** Elektronikus szavazás ***
15.	Az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozása
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Előadó:

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

IMCO*


 
	Jelentéstervezet elfogadása
16.	Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Előadó:

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

IMCO


 
	Jelentéstervezet elfogadása
Szavazás intézményközi tárgyalások megindításáról szóló határozatról
17.	A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítése
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Előadó:

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

IMCO*


 
	Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról
18.	Uniós Vámkódex
IMCO/8/13073
***I	2018/0123(COD)	COM(2018)0259 – C8-0180/2018

Előadó:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Illetékes:

IMCO


 
	Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról
19.	A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapítása
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Előadó:

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

IMCO*


 
	Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról
20.	Gépjármű-felelősségbiztosítás és a biztosítási kötelezettség ellenőrzése
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Előadó:

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

IMCO


 
	Jelentéstervezet elfogadása
*** Elektronikus szavazás vége ***
2019. január 22., 10.20–10.30
21.	Rendelet az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA), az „Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről”, az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról („kiberbiztonsági jogszabály”)
IMCO/8/11043
***I	2017/0225(COD)	COM(2017)0477 – C8-0310/2017

A vélemény előadója:

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

ITRE* –
Angelika Niebler (PPE)

 
Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (69f. cikk, (3) bekezdés)
2019. január 22., 10.30–12.30
22.	Nyilvános meghallgatás
A harmonizáció mint az egységes piacra vonatkozó jogszabályok alapelve
* * *
2019. január 22., 14.30–15.45
23.	A Tanács elnöksége programjának ismertetése
Nicolae Bădălău, Románia gazdasági miniszterének részvételével
2019. január 22., 15.45–16.45
24.	Eszmecsere Vĕra Jourovával, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztossal
2019. január 22., 16.45–17.45
25.	Jogszabályok ellenőrzése: az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet
26.	Ajánlások a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/ az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti intézményi keretmegállapodásról
IMCO/8/15197
	2018/2262(INI)	

A vélemény előadója:

Andreas Schwab (PPE)

Illetékes:

AFET* –
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)
PR – PE630.430v01-00
 
	Első eszmecsere
27.	Egyéb kérdések
28.	Következő ülés(ek)
	2019. január 29., 14.30–18.30 (Brüsszel)
2019. január 22., 17.45–18.30
Zárt ülés
29.	Koordinátorok ülése

