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Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

IMCO(2019)0121_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 21 januari 2019 kl. 15.00–18.30
Tisdagen den 22 januari 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30
Bryssel
Lokal: József Antall (6Q2)
21 januari 2019 kl. 15.00–18.30
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Justering av sammanträdesprotokoll
	21–22 november 2018	PV – PE630.644v01-00
6 december 2018	PV – PE631.934v01-00
Rapport om pågående interinstitutionella förhandlingar och evenemang
4.	Upphovsrätt på den digitala inre marknaden
IMCO/8/07948
***I	2016/0280(COD)	COM(2016)0593 – C8-0383/2016

Föredragande av yttrande:

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

JURI* –
Axel Voss (PPE)

 
Återrapportering till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3 i arbetsordningen)
5.	Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Föredragande:

Christel Schaldemose (S&D)

Ansv. utsk.:

IMCO*


 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3)
6.	Förlängning av den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Föredragande:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Ansv. utsk.:

IMCO


 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3)
7.	Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Föredragande:

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

IMCO, JURI


 
Återrapportering till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3 i arbetsordningen)
8.	Regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter
IMCO/8/12041
***I	2017/0353(COD)	COM(2017)0795 – C8-0004/2018

Föredragande:

Nicola Danti (S&D)

Ansv. utsk.:

IMCO


 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3)
------
9.	Inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Föredragande av yttrande:

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

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)
PR – PE631.940v01-00
 
	Behandling av ändringsförslag
10.	Typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Föredragande:

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

IMCO


 
	Behandling av ändringsförslag
Behandling av kompromissändringsförslag
11.	Ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Föredragande:

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

IMCO


 
	Behandling av ändringsförslag
Behandling av kompromissändringsförslag
12.	Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online
IMCO/8/14583
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Föredragande av yttrande:

Julia Reda (Verts/ALE)

Ansv. utsk.:

LIBE –
Daniel Dalton (ECR)

 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 23 januari 2019 kl. 12.00
13.	Stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Föredragande:

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

IMCO


 
	Behandling av ändringsförslag
* * *
22 januari 2019 kl. 9.00–9.15
Gemensamt sammanträde med INTA – se separat förslag till föredragningslista
14.	Import av kulturföremål
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Föredragande:

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

INTA, IMCO*


 
* Återrapportering till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3 i arbetsordningen)
* Omröstning om den preliminära överenskommelsen från de interinstitutionella förhandlingarna
------
22 januari 2019 kl. 9.15–10.20
*** Elektronisk omröstning ***
15.	Inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Föredragande:

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

IMCO*


 
	Antagande av förslag till betänkande
16.	Bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Föredragande:

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

IMCO


 
	Antagande av förslag till betänkande
Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
17.	Tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillgänglighetskraven för produkter och tjänster
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Föredragande:

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

IMCO*


 
	Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar
18.	En tullkodex för unionen
IMCO/8/13073
***I	2018/0123(COD)	COM(2018)0259 – C8-0180/2018

Föredragande:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Ansv. utsk.:

IMCO


 
	Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar
19.	Fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Föredragande:

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

IMCO*


 
	Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar
20.	Ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Föredragande:

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

IMCO


 
	Antagande av förslag till betänkande
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
22 januari 2019 kl. 10.20–10.30
21.	Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Enisa, ”EU:s cybersäkerhetsbyrå”, och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013, och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik (”cybersäkerhetsakten”)
IMCO/8/11043
***I	2017/0225(COD)	COM(2017)0477 – C8-0310/2017

Föredragande av yttrande:

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

ITRE* –
Angelika Niebler (PPE)

 
Återrapportering till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3 i arbetsordningen)
22 januari 2019 kl. 10.30–12.30
22.	Offentlig utfrågning
Harmonisering som princip för lagstiftningen om den inre marknaden
* * *
22 januari 2019 kl. 14.30–15.45
23.	Redogörelse för rådsordförandeskapets program
med Nicolae Bădălău, Rumäniens näringslivsminister
22 januari 2019 kl. 15.45–16.45
24.	Diskussion med Vĕra Jourová, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet
22 januari 2019 kl. 16.45–17.45
25.	Lagstiftningsgranskning: förordningen om medicintekniska produkter
26.	Rekommendationer till rådet, kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten om avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz
IMCO/8/15197
	2018/2262(INI)	

Föredragande av yttrande:

Andreas Schwab (PPE)

Ansv. utsk.:

AFET* –
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)
PR – PE630.430v01-00
 
	Inledande diskussion
27.	Övriga frågor
28.	Kommande sammanträden
	29 januari 2019 kl. 14.30–18.30 (Bryssel)
22 januari 2019 kl. 17.45–18.30
Inom stängda dörrar
29.	Samordnarnas sammanträde

