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Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

IMCO(2019)0129_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Úterý 29. ledna 2019, 14:30–16:00
Brusel
Místnost: Altiero Spinelli (3G-3)
29. ledna 2019, 14:30–15:30
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedkyně
Společná zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních
3.	Smlouvy na dodávku digitálního obsahu
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Zpravodajové:

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

IMCO, JURI


 
4.	Smlouvy o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku
IMCO/8/05564
***I	2015/0288(COD)	COM(2017)0637 – C8-0379/2017

Zpravodaj:

Pascal Arimont (PPE)

Příslušný výbor:

IMCO*


 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)
------
5.	Zpráva o cestě do Řecka (17.–19. prosince 2018)
6.	Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Zpravodajka:

Christel Schaldemose (S&D)

Příslušný výbor:

IMCO*


 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)
------
7.	Ukončení sezónních změn času
IMCO/8/14581
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Zpravodaj:

Igor Šoltes (Verts/ALE)
PA – PE630.406v01-00
AM – PE632.043v01-00
Příslušný výbor:

TRAN –
Marita Ulvskog (S&D)
PR – PE632.060v01-00
 
	projednání pozměňovacích návrhů
29. ledna 2019, 15:30–16:00
*** Elektronické hlasování ***
8.	Posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a jejího řízení
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Zpravodajka:

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

IMCO


 
	přijetí návrhu zprávy
9.	Zřízení Evropského průmyslového, technologického a výzkumného centra kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Zpravodaj:

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

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)
PR – PE631.940v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
10.	Doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, týkající se dohody o institucionálním rámci mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací
IMCO/8/15197
	2018/2262(INI)	

Zpravodaj:

Andreas Schwab (PPE)

Příslušný výbor:

AFET* –
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)
PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
11.	Schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly
IMCO/8/13133
***I	2018/0142(COD)	COM(2018)0289 – C8-0183/2018

Zpravodaj:

Nicola Danti (S&D)

Příslušný výbor:

IMCO


 
	hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání
*** Konec elektronického hlasování ***
12.	Různé
13.	Příští schůze
	20. února 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)
21. února 2019, 9:00–12:30 a 15:00–18:30 (Brusel)
* * *

