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Commissie interne markt en consumentenbescherming

IMCO(2019)0925_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 25 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur
Donderdag 26 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (3G-3)

25 september 2019, 9.00 - 9.15 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

------

25 september 2019, 9.15 - 11.45 uur

4. Studies

Presentatie van de studies over de eengemaakte markt en douane

In aanwezigheid van de Commissie

5. Presentatie van de architectuur van de douanesystemen en -processen /
belangrijkste elementen van het wetgevingskader

------

25 september 2019, 11.45 - 12.15 uur
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In aanwezigheid van de Commissie

6. Presentatie van het Scorebord van de eengemaakte markt 2018

------

*** Elektronische stemming ***

Rectificaties (art. 241)

7. Voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens 
daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke 
voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van 
de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft
IMCO/8/13151

Rapporteur:
Róża Thun und Hohenstein (PPE)

• Behandeling van en stemming over een corrigendum (eventueel)

8. Betere handhaving en modernisering van de regels voor 
consumentenbescherming in de EU
IMCO/8/12813

Rapporteur:
Daniel Dalton

• Behandeling van en stemming over een corrigendum (eventueel)

*** Einde elektronische stemming ***

------

9. Rondvraag

10. Volgende vergaderingen
 7 oktober 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)
 8 oktober 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

* * *

25 september 2019, 14.30 - 16.30 uur

Met gesloten deuren

11. Coördinatorenvergadering

* * *

26 september 2019, 9.00 - 12.30 uur
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GEANNULEERD

* * *

26 september 2019, 15.00 - 18.30 uur

GEANNULEERD
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