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Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

IMCO(2019)0129_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
utorok 29. januára 2019 od 14.30 do 16.00 h
Brusel
Miestnosť: Altiero Spinelli (3G-3)
29. januára 2019 od 14.30 do 15.30 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
Spoločná správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach
3.	Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Spravodajcovia:

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

IMCO, JURI


 
4.	Zmluvy o online a iných predajoch tovaru na diaľku
IMCO/8/05564
***I	2015/0288(COD)	COM(2017)0637 – C8-0379/2017

Spravodajca:

Pascal Arimont (PPE)

Gestorský výbor:

IMCO*


 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)
------
5.	Správa o služobnej ceste do Grécka (17. – 19. decembra 2018)
6.	Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Spravodajkyňa:

Christel Schaldemose (S&D)

Gestorský výbor:

IMCO*


 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)
------
7.	Ukončenie sezónnych zmien času
IMCO/8/14581
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

TRAN –
Marita Ulvskog (S&D)
PR – PE632.060v01-00
 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
29. januára 2019 od 15.30 do 16.00 h
*** Elektronické hlasovanie ***
8.	Posilnenie konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Spravodajkyňa:

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

IMCO


 
	prijatie návrhu správy
9.	Zriadenie Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a siete národných koordinačných centier
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)
PR – PE631.940v01-00
 
	prijatie návrhu stanoviska
10.	Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s dohodou o inštitucionálnom rámci medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou
IMCO/8/15197
	2018/2262(INI)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Andreas Schwab (PPE)

Gestorský výbor:

AFET* –
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)
PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00
 
	prijatie návrhu stanoviska
11.	Schvaľovanie poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľad nad trhom s týmito vozidlami
IMCO/8/13133
***I	2018/0142(COD)	COM(2018)0289 – C8-0183/2018

Spravodajca:

Nicola Danti (S&D)

Gestorský výbor:

IMCO


 
	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
*** Koniec elektronického hlasovania ***
12.	Rôzne otázky
13.	Nasledujúce schôdze
	20. februára 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)
21. februára 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h (Brusel)
* * *

