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Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO(2019)0129_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Вторник, 29 януари 2019 г., 14.30–16.00 ч.
Брюксел
Зала: „Алтиеро Спинели“ (3G-3)
29 януари 2019 г., 14.30–15.30 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
Съвместен доклад относно текущи междуинституционални преговори
3.	Договори за предоставяне на цифрово съдържание
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Докладчици:

Евелин Гебхарт (S&D)
Аксел Фос (PPE)
DT – PE585.510v01-00
Водещи:

IMCO, JURI


 
4.	Договори за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние
IMCO/8/05564
***I	2015/0288(COD)	COM(2017)0637 – C8-0379/2017

Докладчик:

Паскал Аримон (PPE)

Водеща:

IMCO*


 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)
------
5.	Доклад относно командировката в Гърция (17 – 19 декември 2018 г.)
6.	Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Докладчик:

Кристел Шалдемозе (S&D)

Водеща:

IMCO*


 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)
------
7.	Преустановяване на сезонните промени на часовото време
IMCO/8/14581
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Докладчик по становище:

Игор Шолтес (Verts/ALE)
PA – PE630.406v01-00
AM – PE632.043v01-00
Водеща:

TRAN –
Марита Улвског (S&D)
PR – PE632.060v01-00
 
	Разглеждане на измененията
29 януари 2019 г., 15.30–16.00 ч.
*** Време за електронно гласуване ***
8.	Повишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Докладчик:

Виржини Розиер (S&D)
PR – PE629.492v01-00
AM – PE627.794v01-00
Водеща:

IMCO


 
	Приемане на проекта на доклад
9.	Създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Докладчик по становище:

Арндт Кон (S&D)
PA – PE630.409v01-00
AM – PE632.037v01-00
Водеща:

ITRE –
Юлия Реда (Verts/ALE)
PR – PE631.940v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
10.	Препоръка към Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно Споразумението за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария
IMCO/8/15197
	2018/2262(INI)	

Докладчик по становище:

Андреас Шваб (PPE)

Водеща:

AFET* –
Дору-Клаудиан Фрунзулика (S&D)
PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
11.	Одобряване и надзор на пазара на земеделски и горски превозни средства
IMCO/8/13133
***I	2018/0142(COD)	COM(2018)0289 – C8-0183/2018

Докладчик:

Никола Данти (S&D)

Водеща:

IMCO


 
	Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори
*** Край на електронното гласуване ***
12.	Разни въпроси
13.	Следващи заседания
	20 февруари 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)
21 февруари 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч. (Брюксел)
* * *

