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Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

IMCO(2019)0129_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 14.30-16.00
Bruxelles
Mødelokale: Altiero Spinelli (3G-3)
Den 29. januar 2019 kl. 14.30-15.30
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
Fælles rapport om igangværende interinstitutionelle forhandlinger
3.	Aftaler om levering af digitalt indhold
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Ordførere:

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

IMCO, JURI


 
4.	Aftaler om online-salg og enhver anden form for fjernsalg af varer
IMCO/8/05564
***I	2015/0288(COD)	COM(2017)0637 – C8-0379/2017

Ordfører:

Pascal Arimont (PPE)

Kor.udv.:

IMCO*


 
	Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 69f, stk. 3)
------
5.	Rapport om rejsen til Grækenland (17.-19. december 2018)
6.	Fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Ordfører:

Christel Schaldemose (S&D)

Kor.udv.:

IMCO*


 
	Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 69f, stk. 3)
------
7.	Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger
IMCO/8/14581
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Ordfører for udtalelse:

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

TRAN –
Marita Ulvskog (S&D)
PR – PE632.060v01-00
 
	Behandling af ændringsforslag
Den 29. januar 2019 kl. 15.30-16.00
*** Elektronisk afstemning ***
8.	Styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Ordfører:

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

IMCO


 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
9.	Oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Ordfører for udtalelse:

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

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)
PR – PE631.940v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
10.	Henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den institutionelle rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund
IMCO/8/15197
	2018/2262(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Andreas Schwab (PPE)

Kor.udv.:

AFET* –
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)
PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
11.	Godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer
IMCO/8/13133
***I	2018/0142(COD)	COM(2018)0289 – C8-0183/2018

Ordfører:

Nicola Danti (S&D)

Kor.udv.:

IMCO


 
	Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger
*** Elektronisk afstemning afsluttet ***
12.	Diverse sager
13.	Næste møder
	den 20. februar 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)
den 21. februar 2019 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 (Bruxelles)
* * *

