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Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

IMCO(2019)0121_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 21. januára 2019 od 15.00 do 18.30 h
utorok 22. januára 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (6Q2)
21. januára 2019 od 15.00 do 18.30 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	21. – 22. novembra 2018	PV – PE630.644v01-00
6. decembra 2018	PV – PE631.934v01-00
Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach a podujatiach
4.	Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu
IMCO/8/07948
***I	2016/0280(COD)	COM(2016)0593 – C8-0383/2016

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

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

JURI* –
Axel Voss (PPE)

 
Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)
5.	Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Spravodajkyňa:

Christel Schaldemose (S&D)

Gestorský výbor:

IMCO*


 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)
6.	Predĺženie prechodného používania iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Spravodajca:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Gestorský výbor:

IMCO


 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)
7.	Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Spravodajcovia:

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

IMCO, JURI


 
Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)
8.	Pravidlá a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov
IMCO/8/12041
***I	2017/0353(COD)	COM(2017)0795 – C8-0004/2018

Spravodajca:

Nicola Danti (S&D)

Gestorský výbor:

IMCO


 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)
------
9.	Zriadenie Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a siete národných koordinačných centier
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)
PR – PE631.940v01-00
 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
10.	Požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Spravodajkyňa:

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

IMCO


 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
preskúmanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov
11.	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Spravodajkyňa:

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

IMCO


 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
preskúmanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov
12.	Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online
IMCO/8/14583
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Julia Reda (Verts/ALE)

Gestorský výbor:

LIBE –
Daniel Dalton (ECR)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 23. január 2019, 12.00 h
13.	Posilnenie konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Spravodajkyňa:

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

IMCO


 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
* * *
22. januára 2019 od 9.00 do 9.15 h
Spoločná schôdza s výborom INTA – pozri osobitný návrh programu schôdze
14.	Dovoz tovaru kultúrneho charakteru
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Spravodajcovia:

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

INTA, IMCO*


 
* správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)
* hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
------
22. januára 2019 od 9.15 do 10.20 h
*** Elektronické hlasovanie ***
15.	Zriadenie Programu pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Spravodajca:

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

IMCO*


 
	prijatie návrhu správy
16.	Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Spravodajca:

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

IMCO


 
	prijatie návrhu správy
Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania
17.	Aproximácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Spravodajca:

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

IMCO*


 
	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
18.	Colný kódex Únie
IMCO/8/13073
***I	2018/0123(COD)	COM(2018)0259 – C8-0180/2018

Spravodajca:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Gestorský výbor:

IMCO


 
	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
19.	Stanovenie pravidiel sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Spravodajca:

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

IMCO*


 
	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
20.	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Spravodajkyňa:

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

IMCO


 
	prijatie návrhu správy
*** Koniec elektronického hlasovania ***
22. januára 2019 od 10.20 do 10.30 h
21.	Nariadenie o Agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií („akt o kybernetickej bezpečnosti“)
IMCO/8/11043
***I	2017/0225(COD)	COM(2017)0477 – C8-0310/2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

ITRE* –
Angelika Niebler (PPE)

 
Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)
22. januára 2019 od 10.30 do 12.30 h
22.	Verejné vypočutie
Harmonizácia ako zásada právnych predpisov v oblasti jednotného trhu
* * *
22. januára 2019 od 14.30 do 15.45 h
23.	Predloženie programu predsedníctva Rady
s rumunským ministrom hospodárstva Nicolaom Bădălăuom
22. januára 2019 od 15.45 do 16.45 h
24.	Výmena názorov s komisárkou zodpovednou za spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věrou Jourovou
22. januára 2019 od 16.45 do 17.45 h
25.	Legislatívna kontrola: nariadenie o zdravotníckych pomôckach
26.	Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s dohodou o inštitucionálnom rámci medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou
IMCO/8/15197
	2018/2262(INI)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Andreas Schwab (PPE)

Gestorský výbor:

AFET* –
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)
PR – PE630.430v01-00
 
	prvá výmena názorov
27.	Rôzne otázky
28.	Nasledujúce schôdze
	29. januára 2019 od 14.30 do 18.30 h (Brusel)
22. januára 2019 od 17.45 do 18.30 h
Za zatvorenými dverami
29.	Schôdza koordinátorov

