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Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

IMCO(2019)0121_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Poniedziałek 21 stycznia 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30
Wtorek 22 stycznia 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30
Bruksela
Sala: József Antall (6Q2)
21 stycznia 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącej
3.	Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
	21-22 listopada 2018 r.	PV – PE630.644v01-00
6 grudnia 2018 r.	PV – PE631.934v01-00
Sprawozdanie z bieżących wydarzeń i negocjacji międzyinstytucjonalnych
4.	Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym
IMCO/8/07948
***I	2016/0280(COD)	COM(2016)0593 – C8-0383/2016

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

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

JURI* –
Axel Voss (PPE)

 
Sprawozdanie z toczących się negocjacji dla komisji (art. 69f ust. 3 Regulaminu)
5.	Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla biznesowych użytkowników internetowych usług pośrednictwa
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Sprawozdawczyni:

Christel Schaldemose (S&D)

Przedm. właśc.:

IMCO*


 
	Sprawozdanie z toczących się negocjacji dla komisji (art. 69f ust. 3 Regulaminu)
6.	Przedłużenie przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Sprawozdawca:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Przedm. właśc.:

IMCO


 
	Sprawozdanie z toczących się negocjacji dla komisji (art. 69f ust. 3 Regulaminu)
7.	Umowy o dostarczanie treści cyfrowych
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Sprawozdawcy:

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

IMCO, JURI


 
Sprawozdanie z toczących się negocjacji dla komisji (art. 69f ust. 3 Regulaminu)
8.	Przepisy i procedury w zakresie zgodności z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii dotyczącym produktów i jego egzekwowania
IMCO/8/12041
***I	2017/0353(COD)	COM(2017)0795 – C8-0004/2018

Sprawozdawca:

Nicola Danti (S&D)

Przedm. właśc.:

IMCO


 
	Sprawozdanie z toczących się negocjacji dla komisji (art. 69f ust. 3 Regulaminu)
------
9.	Ustanowienie Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieci krajowych ośrodków koordynacji
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)
PR – PE631.940v01-00
 
	Rozpatrzenie poprawek
10.	Wymogi dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Sprawozdawczyni:

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

IMCO


 
	Rozpatrzenie poprawek
Rozpatrzenie poprawek kompromisowych
11.	Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowanie obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Sprawozdawczyni:

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

IMCO


 
	Rozpatrzenie poprawek
Rozpatrzenie poprawek kompromisowych
12.	Zapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym.
IMCO/8/14583
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Julia Reda (Verts/ALE)

Przedm. właśc.:

LIBE –
Daniel Dalton (ECR)

 
	Rozpatrzenie projektu opinii
Termin składania poprawek: 23 stycznia 2019 r., godz. 12.00
13.	Zwiększenie konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Sprawozdawczyni:

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

IMCO


 
	Rozpatrzenie poprawek
* * *
22 stycznia 2019 r., w godz. 9.00 – 9.15
Wspólne posiedzenie z komisją INTA (zob. osobny projekt porządku dziennego)
14.	Przywóz dóbr kultury
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Sprawozdawcy:

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

INTA, IMCO*


 
* Sprawozdanie z negocjacji dla komisji (art. 69f ust. 3 Regulaminu)
* Głosowanie nad wstępnym porozumieniem uzgodnionym w ramach negocjacji międzyinstytucjonalnych
------
22 stycznia 2019 r., w godz. 9.15 – 10.20
*** Głosowanie elektroniczne ***
15.	Ustanowienie programu na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyki europejskiej
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Sprawozdawca:

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

IMCO*


 
	Przyjęcie projektu sprawozdania
16.	Lepsze egzekwowanie i modernizacja unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Sprawozdawca:

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

IMCO


 
	Przyjęcie projektu sprawozdania
Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych
17.	Zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Sprawozdawca:

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

IMCO*


 
	Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych
18.	Unijny kodeks celny
IMCO/8/13073
***I	2018/0123(COD)	COM(2018)0259 – C8-0180/2018

Sprawozdawca:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Przedm. właśc.:

IMCO


 
	Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych
19.	Określanie zasad udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Sprawozdawca:

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

IMCO*


 
	Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych
20.	Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowanie obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Sprawozdawczyni:

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

IMCO


 
	Przyjęcie projektu sprawozdania
*** Koniec głosowania elektronicznego ***
22 stycznia 2019 r., w godz. 10.20 – 10.30
21.	Rozporządzenie w sprawie „Agencji UE ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. bezpieczeństwa cybernetycznego”)
IMCO/8/11043
***I	2017/0225(COD)	COM(2017)0477 – C8-0310/2017

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

ITRE* –
Angelika Niebler (PPE)

 
Sprawozdanie z toczących się negocjacji dla komisji (art. 69f ust. 3 Regulaminu)
22 stycznia 2019 r., w godz. 10.30 – 12.30
22.	Wysłuchanie publiczne
Harmonizacja jako zasada obowiązująca w przypadku przepisów dotyczących jednolitego rynku
* * *
22 stycznia 2019 r., w godz. 14.30 – 15.45
23.	Przedstawienie programu prezydencji Rady
z udziałem rumuńskiego ministra gospodarki Nicolae Bădălău
22 stycznia 2019 r., w godz. 15.45 – 16.45
24.	Wymiana poglądów z Věrą Jourovą, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci 
22 stycznia 2019 r., w godz. 16.45 – 17.45
25.	Tura kontroli ustawodawczej: rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych
26.	Zalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Umowy o ramach instytucjonalnych między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską
IMCO/8/15197
	2018/2262(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Andreas Schwab (PPE)

Przedm. właśc.:

AFET* –
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)
PR – PE630.430v01-00
 
	Pierwsza wymiana poglądów
27.	Sprawy różne
28.	Następne posiedzenia
	29 stycznia 2019 r., w godz. 14.30 – 18.30 (Bruksela)
22 stycznia 2019 r., w godz. 17.45 – 18.30
Przy drzwiach zamkniętych
29.	Posiedzenie koordynatorów

