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Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

IMCO(2019)0121_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Pirmdien, 2019. gada 21. janvārī, plkst. 15.00–18.30
Otrdien, 2019. gada 22. janvārī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30
Briselē
Telpa: József Antall (6Q2)
2019. gada 21. janvārī plkst. 15.00–18.30
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
3.	Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
	2018. gada 21.–22. novembrī	PV – PE630.644v01-00
2018. gada 6. decembrī	PV – PE631.934v01-00
Atskaite par notiekošajām iestāžu sarunām un pasākumiem
4.	Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū
IMCO/8/07948
***I	2016/0280(COD)	COM(2016)0593 – C8-0383/2016

Atzinuma sagatavotāja:

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

JURI* –
Axel Voss (PPE)

 
Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)
5.	Taisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Referente:

Christel Schaldemose (S&D)

Atbildīgā komiteja:

IMCO*


 
	Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)
6.	Priekšlikums pagarināt Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, izmantošanu pagaidu kārtā
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Referents:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Atbildīgā komiteja:

IMCO


 
	Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)
7.	Daži digitālā satura piegādes līgumu aspekti
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Referenti:

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

IMCO, JURI


 
Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)
8.	Noteikumi un procedūras attiecībā uz Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem atbilstību un izpildi
IMCO/8/12041
***I	2017/0353(COD)	COM(2017)0795 – C8-0004/2018

Referents:

Nicola Danti (S&D)

Atbildīgā komiteja:

IMCO


 
	Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)
------
9.	Priekšlikums, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Atzinuma sagatavotājs:

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

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)
PR – PE631.940v01-00
 
	Grozījumu izskatīšana
10.	Prasības mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Referente:

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

IMCO


 
	Grozījumu izskatīšana
Kompromisa grozījumu izskatīšana
11.	Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontrole saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Referente:

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

IMCO


 
	Grozījumu izskatīšana
Kompromisa grozījumu izskatīšana
12.	Teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana
IMCO/8/14583
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Atzinuma sagatavotāja:

Julia Reda (Verts/ALE)

Atbildīgā komiteja:

LIBE –
Daniel Dalton (ECR)

 
	Atzinuma projekta izskatīšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 23. janvārī plkst. 12.00
13.	Iekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšana, pilnveidojot ES muitas savienību un tās pārvaldību
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Referente:

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

IMCO


 
	Grozījumu izskatīšana
* * *
2019. gada 22. janvārī plkst. 9.00–9.15
Kopīga sanāksme ar INTA (skatīt atsevišķu darba kārtības projektu)
14.	Kultūras priekšmetu imports
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Referenti:

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

INTA, IMCO*


 
* Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)
* Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos
------
2019. gada 22. janvārī plkst. 9.15–10.20
*** Elektroniskā balsošana ***
15.	Priekšlikums, ar ko izveido Vienotā tirgus, uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspējas un Eiropas statistikas programmu
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Referents:

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

IMCO*


 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
16.	ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāka izpilde un modernizēšana
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Referents:

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

IMCO


 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas
17.	Dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšana attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Referents:

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

IMCO*


 
	Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos
18.	Savienības Muitas kodekss
IMCO/8/13073
***I	2018/0123(COD)	COM(2018)0259 – C8-0180/2018

Referents:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Atbildīgā komiteja:

IMCO


 
	Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos
19.	Noteikumu noteikšana par to, kā CE-marķētus mēslošanas līdzekļus darīt pieejamus tirgū
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Referents:

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

IMCO*


 
	Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos
20.	Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontrole saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Referente:

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

IMCO


 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
*** Elektroniskās balsošanas beigas ***
2019. gada 22. janvārī plkst. 10.20–10.30
21.	Regula par ENISA — ES Kiberdrošības aģentūru — un Regulas (ES) 526/2013 atcelšanu un par informācijas un komunikācijas tehnoloģijas kiberdrošības sertifikāciju (''Kiberdrošības akts'')
IMCO/8/11043
***I	2017/0225(COD)	COM(2017)0477 – C8-0310/2017

Atzinuma sagatavotājs:

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

ITRE* –
Angelika Niebler (PPE)

 
Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)
2019. gada 22. janvārī plkst. 10.30–12.30
22.	Publiska uzklausīšana
Vienotā tirgus tiesību aktu saskaņošana kā princips
* * *
2019. gada 22. janvārī plkst. 14.30–15.45
23.	Padomes prezidentūras programmas izklāsts
ar Rumānijas ekonomikas ministru Nicolae Bădălău
2019. gada 22. janvārī plkst. 15.45–16.45
24.	Viedokļu apmaiņa ar tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāri Věra Jourová
2019. gada 22. janvārī plkst. 16.45–17.45
25.	Likumdošanas pārbaudes sesija: Medicīnisko ierīču regula
26.	Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par institucionālās sistēmas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju
IMCO/8/15197
	2018/2262(INI)	

Atzinuma sagatavotājs:

Andreas Schwab (PPE)

Atbildīgā komiteja:

AFET* –
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)
PR – PE630.430v01-00
 
	Pirmā viedokļu apmaiņa
27.	Dažādi jautājumi
28.	Nākamās sanāksmes
	2019. gada 29. janvārī plkst. 14.30–18.30 (Briselē)
2019. gada 22. janvārī plkst. 17.45–18.30
Aiz slēgtām durvīm
29.	Koordinatoru sanāksme

