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Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

IMCO(2019)0129_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019, από τις 14.30 έως τις 16.00
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Altiero Spinelli (3G-3)
29 Ιανουαρίου 2019, από τις 14.30 έως τις 15.30
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
Από κοινού ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις
3.	Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Εισηγητές:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)
DT – PE585.510v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO, JURI


 
4.	Συμβάσεις για τις διαδικτυακές και άλλες εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών
IMCO/8/05564
***I	2015/0288(COD)	COM(2017)0637 – C8-0379/2017

Εισηγητής:

Pascal Arimont (PPE)

Επί της ουσίας:

IMCO*


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 69στ παράγραφος 3)
------
5.	Απολογισμός της αποστολής στην Ελλάδα (17-19 Δεκεμβρίου 2018)
6.	Προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Εισηγήτρια:

Christel Schaldemose (S&D)

Επί της ουσίας:

IMCO*


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 69στ παράγραφος 3)
------
7.	Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας
IMCO/8/14581
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Igor Šoltes (Verts/ALE)
PA – PE630.406v01-00
AM – PE632.043v01-00
Επί της ουσίας:

TRAN –
Marita Ulvskog (S&D)
PR – PE632.060v01-00
 
	Εξέταση των τροπολογιών
29 Ιανουαρίου 2019, από τις 15.30 έως τις 16.00
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
8.	Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Εισηγήτρια:

Virginie Rozière (S&D)
PR – PE629.492v01-00
AM – PE627.794v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
9.	Σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Arndt Kohn (S&D)
PA – PE630.409v01-00
AM – PE632.037v01-00
Επί της ουσίας:

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)
PR – PE631.940v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
10.	Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τη σύναψη θεσμικής συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας
IMCO/8/15197
	2018/2262(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Andreas Schwab (PPE)

Επί της ουσίας:

AFET* –
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)
PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
11.	Έγκριση και εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων
IMCO/8/13133
***I	2018/0142(COD)	COM(2018)0289 – C8-0183/2018

Εισηγητής:

Nicola Danti (S&D)

Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
12.	Διάφορα
13.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	20 Φεβρουαρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 18.30 (Βρυξέλλες)
21 Φεβρουαρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 15.00 έως τις 18.30 (Βρυξέλλες)
* * *

