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Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

IMCO(2019)0220_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019, από τις 14.30 έως τις 16.30
Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (6Q2)
20 Φεβρουαρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30
ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
* * *
20 Φεβρουαρίου 2019, από τις 14.30 έως τις 15.45
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	21-22 Ιανουαρίου 2019	PV – PE634.534v01-00
29 Ιανουαρίου 2019	PV – PE634.691v01-00
4.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Pierre Moscovici, Επίτροπο αρμόδιο για τις Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις, τη Φορολογία και τα Τελωνεία 
20 Φεβρουαρίου 2019, από τις 15.45 έως τις 16.00
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
Κοινή συνεδρίαση με την επιτροπή JURI - βλ. χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης
5.	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


 
* Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
6.	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*


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
------
20 Φεβρουαρίου 2019, από τις 16.00 έως τις 16.30
Ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις
7.	Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά
IMCO/8/07948
***I	2016/0280(COD)	COM(2016)0593 – C8-0383/2016

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Catherine Stihler
AD – PE599.682v02-00
AM – PE602.819v01-00
AM – PE602.820v01-00
Επί της ουσίας:

JURI* –
Axel Voss (PPE)

 
Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 69στ παράγραφος 3)
8.	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)
9.	Κανόνες και διαδικασίες σχετικά με τη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα και την επιβολή της
IMCO/8/12041
***I	2017/0353(COD)	COM(2017)0795 – C8-0004/2018

Εισηγητής:

Nicola Danti (S&D)

Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 69στ παράγραφος 3)
* * *
21 Φεβρουαρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 10.00
10.	Ανταλλαγή απόψεων με την Elżbieta Bieńkowska, Επίτροπο αρμόδια για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ
21 Φεβρουαρίου 2019, από τις 10.00 έως τις 10.30
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
11.	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
AM – PE634.580v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
12.	Παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Εισηγητής:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
13.	Απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και του ευάλωτου χρήστη της οδού
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Εισηγήτρια:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)
PR – PE629.496v01-00
AM – PE632.064v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
14.	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*


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις (προς επιβεβαίωση)
15.	Κανόνες και διαδικασίες σχετικά με τη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα και την επιβολή της
IMCO/8/12041
***I	2017/0353(COD)	COM(2017)0795 – C8-0004/2018

Εισηγητής:

Nicola Danti (S&D)

Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις (προς επιβεβαίωση)
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
21 Φεβρουαρίου 2019, από τις 10.30 έως τις 11.30
16.	Ανταλλαγή απόψεων με τη Mariya Gabriel, Επίτροπο αρμόδια για τα Επικοινωνιακά Δίκτυα, το Περιεχόμενο και τις Τεχνολογίες
21 Φεβρουαρίου 2019, από τις 11.30 έως τις 12.00
17.	Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο
IMCO/8/14583
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Julia Reda (Verts/ALE)
PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE* –
Daniel Dalton (ECR)
PR – PE633.042v01-00
 
	Εξέταση των τροπολογιών
Εξέταση των συμβιβαστικών τροπολογιών
18.	Διάφορα
19.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	4 Μαρτίου 2019, από τις 15.00 έως τις 18.30
* * *
21 Φεβρουαρίου 2019, από τις 15.00 έως τις 18.30
ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

