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Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

IMCO(2019)0121_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2019 m. sausio 21 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.
2019 m. sausio 22 d., antradienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.
Briuselis
Salė: József Antall (6Q2)
2019 m. sausio 21 d. 15.00–18.30 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininkės pranešimai
3.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2018 m. lapkričio 21–22 d.	PV – PE630.644v01-00
2018 m. gruodžio 6 d.	PV – PE631.934v01-00
Vykstančių tarpinstitucinių derybų ir renginių ataskaita
4.	Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje
IMCO/8/07948
***I	2016/0280(COD)	COM(2016)0593 – C8-0383/2016

Nuomonės referentė:

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

JURI* –
Axel Voss (PPE)

 
Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)
5.	Verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Pranešėja:

Christel Schaldemose (S&D)

Atsakingas komitetas:

IMCO*


 
	Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)
6.	Priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimas
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Pranešėjas:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Atsakingas komitetas:

IMCO


 
	Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)
7.	Skaitmeninio turinio teikimo sutartys
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Pranešėjai:

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

IMCO, JURI


 
Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)
8.	Gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros
IMCO/8/12041
***I	2017/0353(COD)	COM(2017)0795 – C8-0004/2018

Pranešėjas:

Nicola Danti (S&D)

Atsakingas komitetas:

IMCO


 
	Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)
------
9.	Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklo įsteigimas
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Nuomonės referentas:

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

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)
PR – PE631.940v01-00
 
	Pakeitimų svarstymas
10.	Variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimai
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Pranešėja:

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

IMCO


 
	Pakeitimų svarstymas
Kompromisinių pakeitimų svarstymas
11.	Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas ir privalomasis tokios atsakomybės draudimo patikrinimas
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Pranešėja:

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

IMCO


 
	Pakeitimų svarstymas
Kompromisinių pakeitimų svarstymas
12.	Teroristinio turinio sklaidos internete prevencija
IMCO/8/14583
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Nuomonės referentė:

Julia Reda (Verts/ALE)

Atsakingas komitetas:

LIBE –
Daniel Dalton (ECR)

 
	Nuomonės projekto svarstymas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. sausio 23 d. 12.00 val.
13.	Vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas plėtojant ES muitų sąjungą ir jos valdymą
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Pranešėja:

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

IMCO


 
	Pakeitimų svarstymas
* * *
2019 m. sausio 22 d. 9.00–9.15 val.
Bendras posėdis su INTA komitetu. Žr. atskirą darbotvarkės projektą
14.	Kultūros vertybių importas
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Pranešėjai:

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

INTA, IMCO*


 
* Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)
* Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas
------
2019 m. sausio 22 d. 9.15–10.20 val.
*** Elektroninis balsavimas ***
15.	Bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos sukūrimas
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Pranešėjas:

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

IMCO*


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas
16.	ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Pranešėjas:

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

IMCO


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas
Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas
17.	Valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimas
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Pranešėjas:

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

IMCO*


 
	Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas
18.	Sąjungos muitinės kodeksas
IMCO/8/13073
***I	2018/0123(COD)	COM(2018)0259 – C8-0180/2018

Pranešėjas:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Atsakingas komitetas:

IMCO


 
	Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas
19.	CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklių nustatymas
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Pranešėjas:

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

IMCO*


 
	Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas
20.	Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas ir privalomasis tokios atsakomybės draudimo patikrinimas
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Pranešėja:

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

IMCO


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas
*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***
2019 m. sausio 22 d. 10.20–10.30 val.
21.	Reglamentas dėl Europos kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir dėl informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas)
IMCO/8/11043
***I	2017/0225(COD)	COM(2017)0477 – C8-0310/2017

Nuomonės referentas:

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

ITRE* –
Angelika Niebler (PPE)

 
Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)
2019 m. sausio 22 d. 10.30–12.30 val.
22.	Viešasis klausymas
Suderinimas kaip bendrosios rinkos teisės aktų principas
* * *
2019 m. sausio 22 d. 14.30–15.45 val.
23.	Tarybai pirmininkaujančios šalies programos pristatymas
dalyvaujant Rumunijos ekonomikos ministrui Nicolae Bădălău
2019 m. sausio 22 d. 15.45–16.45 val.
24.	Keitimasis nuomonėmis su Komisijos nare Vĕra Jourová, atsakinga už teisingumą, vartotojus ir lyčių lygybę
2019 m. sausio 22 d. 16.45–17.45 val.
25.	Teisėkūros kontrolei skirtas laikas: Reglamentas dėl medicinos prietaisų
26.	Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl institucinės struktūros
IMCO/8/15197
	2018/2262(INI)	

Nuomonės referentas:

Andreas Schwab (PPE)

Atsakingas komitetas:

AFET* –
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)
PR – PE630.430v01-00
 
	Pirmasis keitimasis nuomonėmis
27.	Kiti klausimai
28.	Kiti posėdžiai
	2019 m. sausio 29 d. 14.30–18.30 val. (Briuselis)
2019 m. sausio 22 d. 17.45–18.30 val.
Uždaras
29.	Koordinatorių posėdis

