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Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

IMCO(2019)0220_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Środa 20 lutego 2019 r., w godz. 14.30 – 16.30
Czwartek 21 lutego 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30
Bruksela
Sala: József Antall (6Q2)
20 lutego 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30
ODWOŁANO
* * *
20 lutego 2019 r., w godz. 14.30 – 15.45
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącej
3.	Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
	21-22 stycznia 2019 r.	PV – PE634.534v01-00
29 stycznia 2019 r.	PV – PE634.691v01-00
4.	Wymiana poglądów z udziałem komisarza Pierre'a Moscoviciego odpowiedzialnego za sprawy gospodarcze i finansowe, podatki i cła
20 lutego 2019 r., w godz. 15.45 – 16.00
*** Głosowanie elektroniczne ***
Wspólne posiedzenie z komisją JURI, zob. osobny projekt porządku dziennego
5.	Umowy o dostarczanie treści cyfrowych
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Sprawozdawcy:

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

IMCO, JURI


 
* Głosowanie nad wstępnym porozumieniem uzgodnionym w ramach negocjacji międzyinstytucjonalnych
6.	Umowy sprzedaży towarów zawierane przez internet lub w inny sposób na odległość
IMCO/8/05564
***I	2015/0288(COD)	COM(2017)0637 – C8-0379/2017

Sprawozdawca:

Pascal Arimont (PPE)

Przedm. właśc.:

IMCO*


 
	Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych
*** Koniec głosowania elektronicznego ***
------
20 lutego 2019 r., w godz. 16.00 – 16.30
Sprawozdanie z bieżących negocjacji międzyinstytucjonalnych
7.	Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym
IMCO/8/07948
***I	2016/0280(COD)	COM(2016)0593 – C8-0383/2016

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Catherine Stihler
AD – PE599.682v02-00
AM – PE602.819v01-00
AM – PE602.820v01-00
Przedm. właśc.:

JURI* –
Axel Voss (PPE)

 
Sprawozdanie z negocjacji dla komisji (art. 69f ust. 3 Regulaminu)
8.	Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla biznesowych użytkowników internetowych usług pośrednictwa
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Sprawozdawczyni:

Christel Schaldemose (S&D)

Przedm. właśc.:

IMCO*


 
	Sprawozdanie z toczących się negocjacji dla komisji (art. 69f ust. 3 Regulaminu)
9.	Przepisy i procedury w zakresie zgodności z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii dotyczącym produktów i jego egzekwowania
IMCO/8/12041
***I	2017/0353(COD)	COM(2017)0795 – C8-0004/2018

Sprawozdawca:

Nicola Danti (S&D)

Przedm. właśc.:

IMCO


 
	Sprawozdanie z toczących się negocjacji dla komisji (art. 69f ust. 3 Regulaminu)
* * *
21 lutego 2019 r., w godz. 9.00 – 10.00
10.	Wymiana poglądów z udziałem komisarz Elżbiety Bieńkowskiej odpowiedzialnej za rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP
21 lutego 2019 r., w godz. 10.00 – 10.30
*** Głosowanie elektroniczne ***
11.	Zniesienie sezonowych zmian czasu
IMCO/8/14581
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

TRAN –
Marita Ulvskog (S&D)
PR – PE632.060v01-00
AM – PE634.580v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
12.	Przedłużenie przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Sprawozdawca:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Przedm. właśc.:

IMCO


 
	Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych
13.	Wymogi dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Sprawozdawczyni:

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

IMCO


 
	Przyjęcie projektu sprawozdania
Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych
14.	Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla biznesowych użytkowników internetowych usług pośrednictwa
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Sprawozdawczyni:

Christel Schaldemose (S&D)

Przedm. właśc.:

IMCO*


 
	Głosowanie nad wstępnym porozumieniem będącym wynikiem negocjacji międzyinstytucjonalnych (do potwierdzenia)
15.	Przepisy i procedury w zakresie zgodności z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii dotyczącym produktów i jego egzekwowania
IMCO/8/12041
***I	2017/0353(COD)	COM(2017)0795 – C8-0004/2018

Sprawozdawca:

Nicola Danti (S&D)

Przedm. właśc.:

IMCO


 
	Głosowanie nad wstępnym porozumieniem będącym wynikiem negocjacji międzyinstytucjonalnych (do potwierdzenia)
*** Koniec głosowania elektronicznego ***
21 lutego 2019 r., w godz. 10.30 – 11.30
16.	Wymiana poglądów z udziałem komisarz Mariyi Gabriel odpowiedzialnej za sieci komunikacyjne, treści i technologie
21 lutego 2019 r., w godz. 11.30 – 12.00
17.	Zapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym.
IMCO/8/14583
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Julia Reda (Verts/ALE)
PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00
Przedm. właśc.:

LIBE* –
Daniel Dalton (ECR)
PR – PE633.042v01-00
 
	Rozpatrzenie poprawek
Rozpatrzenie poprawek kompromisowych
18.	Sprawy różne
19.	Następne posiedzenia
	4 marca 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30
* * *
21 lutego 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30
ODWOŁANO

