OJ\1173989NL.rtf	PE632.905v01-00
NL	In verscheidenheid verenigd	NL
PE632.905v01-00	 /1 	OJ\1173989NL.rtf
NL
OJ\1173989NL.rtf	 /1 	PE632.905v01-00
	NL

Europees Parlement
2014-2019
file_0.png



Commissie interne markt en consumentenbescherming

IMCO(2019)0129_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Dinsdag 29 januari 2019, 14.30 - 16.00 uur
Brussel
Zaal: Altiero Spinelli (3G-3)
29 januari 2019, 14.30 - 15.30 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
Gezamenlijk verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen
3.	Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Rapporteurs:

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

IMCO, JURI


 
4.	Overeenkomsten voor de online verkoop van goederen en andere vormen van verkoop op afstand van goederen
IMCO/8/05564
***I	2015/0288(COD)	COM(2017)0637 – C8-0379/2017

Rapporteur:

Pascal Arimont (PPE)

Bevoegd:

IMCO*


 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)
------
5.	Verslag over het werkbezoek aan Griekenland (17 t/m 19 december 2018)
6.	Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Rapporteur:

Christel Schaldemose (S&D)

Bevoegd:

IMCO*


 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)
------
7.	Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd
IMCO/8/14581
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Rapporteur voor advies:

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

TRAN –
Marita Ulvskog (S&D)
PR – PE632.060v01-00
 
	Behandeling amendementen
29 januari 2019, 15.30 - 16.00 uur
*** Elektronische stemming ***
8.	Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Rapporteur:

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

IMCO


 
	Goedkeuring ontwerpverslag
9.	Oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Rapporteur voor advies:

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

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)
PR – PE631.940v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
10.	Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de institutionele kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat
IMCO/8/15197
	2018/2262(INI)	

Rapporteur voor advies:

Andreas Schwab (PPE)

Bevoegd:

AFET* –
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)
PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
11.	De goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen
IMCO/8/13133
***I	2018/0142(COD)	COM(2018)0289 – C8-0183/2018

Rapporteur:

Nicola Danti (S&D)

Bevoegd:

IMCO


 
	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
*** Einde elektronische stemming ***
12.	Rondvraag
13.	Volgende vergaderingen
	20 februari 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)
21 februari 2019, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)
* * *

