OJ\1179995EL.rtf	PE637.249v01-00
EL	Eνωμένη στην πολυμορφία	EL
PE637.249v01-00	 /1 	OJ\1179995EL.rtf
EL
OJ\1179995EL.rtf	 /1 	PE637.249v01-00
	EL

Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο
2014-2019
file_0.png



Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

IMCO(2019)0401_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τρίτη 2 Απριλίου 2019, από 9.00 έως 10.00
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Altiero Spinelli (3G-3)
1 Απριλίου 2019, από 15.00 έως 18.30
ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
2 Απριλίου 2019, από 9.00 έως 9.15
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:
	4 Μαρτίου 2019	PV – PE636.274v01-00
Ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις
4.	Βελτίωση της επιβολής και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Εισηγητής:

Daniel Dalton (ECR)

Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 69στ παράγραφος 3)
5.	Απαιτήσεις έγκρισης τύπου για μηχανοκίνητα οχήματα και για τα ρυμουλκούμενά τους, καθώς και για τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, σε ό,τι αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και των ανεπαρκώς προστατευμένων χρηστών των οδών
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Εισηγήτρια:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 69στ παράγραφος 3)
2 Απριλίου 2019, από 9.15 έως 10.00
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
6.	Βελτίωση της επιβολής και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Εισηγητής:

Daniel Dalton (ECR)

Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις (προς επιβεβαίωση)
7.	Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Εισηγήτρια:

Maria Grapini (S&D)
AM – PE630.491v02-00
Επί της ουσίας:

IMCO


 
Έγκριση δύο τροπολογιών
8.	Απαιτήσεις έγκρισης τύπου για μηχανοκίνητα οχήματα και για τα ρυμουλκούμενά τους, καθώς και για τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, σε ό,τι αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και των ανεπαρκώς προστατευμένων χρηστών των οδών
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Εισηγήτρια:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις (προς επιβεβαίωση)
9.	Προϋπολογισμός 2020 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο
IMCO/8/15731
	2019/2010(BUD)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Επί της ουσίας:

BUDG


 
Ψηφοφορία: Επιστολή σχετικά με την εντολή ( “Συστάσεις”) στον τριμερή διάλογιο του Ιουλίου 2019
10.	Προϋπολογισμός 2020 - Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες
- Έγκριση
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
11.	Διάφορα
12.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	11 Ιουλίου 2019 (Βρυξέλλες)

