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Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

IMCO(2019)0121_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 21 ianuarie 2019, 15.00 - 18.30
Marți, 22 ianuarie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30
Bruxelles
Sala: József Antall (6Q2)
21 ianuarie 2019, 15.00 - 18.30
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	21-22 noiembrie 2018	PV – PE630.644v01-00

6 decembrie 2018	PV – PE631.934v01-00
Raport privind negocierile și evenimentele interinstituționale în curs
4.	Dreptul de autor pe piața unică digitală
IMCO/8/07948
***I	2016/0280(COD)	COM(2016)0593 – C8-0383/2016

Raportoare pentru aviz:

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

JURI* –
Axel Voss (PPE)

 
Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 69f alineatul (3) din Regulamentul de procedură]
5.	Promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Raportoare:

Christel Schaldemose (S&D)

Comisie competentă:

IMCO*


 
	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 69f alineatul (3)]

6.	Prelungirea utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Raportor:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Comisie competentă:

IMCO


 
	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 69f alineatul (3)]

7.	Contracte de furnizare de conținut digital
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Raportori:

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

IMCO, JURI


 
Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 69f alineatul (3) din Regulamentul de procedură]
8.	Norme și proceduri privind respectarea și asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele
IMCO/8/12041
***I	2017/0353(COD)	COM(2017)0795 – C8-0004/2018

Raportor:

Nicola Danti (S&D)

Comisie competentă:

IMCO


 
	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 69f alineatul (3)]

------
9.	Instituirea Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Raportor pentru aviz:

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

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)
PR – PE631.940v01-00
 
	Examinarea amendamentelor

10.	Cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Raportoare:

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

IMCO


 
	Examinarea amendamentelor

Examinarea amendamentelor de compromis
11.	Asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Raportoare:

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

IMCO


 
	Examinarea amendamentelor

Examinarea amendamentelor de compromis
12.	Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist
IMCO/8/14583
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Raportoare pentru aviz:

Julia Reda (Verts/ALE)

Comisie competentă:

LIBE –
Daniel Dalton (ECR)

 
	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 23 ianuarie 2019, 12.00
13.	Îmbunătățirea competitivității pieței interne prin dezvoltarea uniunii vamale a UE și a guvernanței acesteia
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Raportoare:

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

IMCO


 
	Examinarea amendamentelor

* * *
22 ianuarie 2019, 9.00 - 9.15
Reuniune comună cu Comisia INTA - a se vedea proiectul de ordine de zi separat
14.	Importul bunurilor culturale
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Raportori:

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

INTA, IMCO*


 
* Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 69f alineatul (3) din Regulamentul de procedură]
*Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale
------
22 ianuarie 2019, 9.15 - 10.20
*** Votare electronică ***
15.	Instituirea programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Raportor:

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

IMCO*


 
	Adoptarea proiectului de raport

16.	Mai buna asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Raportor:

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

IMCO


 
	Adoptarea proiectului de raport

Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale
17.	Apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Raportor:

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

IMCO*


 
	Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

18.	Codul vamal al Uniunii
IMCO/8/13073
***I	2018/0123(COD)	COM(2018)0259 – C8-0180/2018

Raportor:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Comisie competentă:

IMCO


 
	Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

19.	Stabilirea normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Raportor:

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

IMCO*


 
	Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

20.	Asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Raportoare:

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

IMCO


 
	Adoptarea proiectului de raport

*** Sfârșitul votării electronice ***
22 ianuarie 2019, 10.20 - 10.30
21.	Regulamentul privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică”, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor („Legea privind securitatea cibernetică”)
IMCO/8/11043
***I	2017/0225(COD)	COM(2017)0477 – C8-0310/2017

Raportor pentru aviz:

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

ITRE* –
Angelika Niebler (PPE)

 
Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 69f alineatul (3) din Regulamentul de procedură]
22 ianuarie 2019, 10.30 - 12.30
22.	Audiere publică
Armonizarea ca principiu al legislației privind piața unică
* * *
22 ianuarie 2019, 14.30 - 15.45
23.	Prezentarea programului Președinției Consiliului
cu Nicolae Bădălău, ministrul român al economiei
22 ianuarie 2019, 15.45 - 16.45
24.	Schimb de opinii cu Věra Jourová, comisarul responsabil pentru justiție, consumatori și egalitate de gen
22 ianuarie 2019, 16.45 - 17.45
25.	Sesiune de control legislativ: Regulamentul privind dispozitivele medicale 
26.	Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Acordul-cadru instituțional dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană
IMCO/8/15197
	2018/2262(INI)	

Raportor pentru aviz:

Andreas Schwab (PPE)

Comisie competentă:

AFET* –
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)
PR – PE630.430v01-00
 
	Primul schimb de opinii

27.	Chestiuni diverse
28.	Reuniuni următoare
	29 ianuarie 2019, 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

22 ianuarie 2019, 17.45 - 18.30
Cu ușile închise
29.	Reuniune a coordonatorilor

