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Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO(2019)1204_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Сряда, 4 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1)
4 декември 2019 г., 9.00–9.30 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:
Отчет относно текущи междуинституционални преговори
4.	Създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика
IMCO/9/01385
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018
Докладчик:

Брандо Бенифеи (S&D)

Водеща:

IMCO


5.	Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците
IMCO/9/01386
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018
Докладчик:

Мария Грапини (S&D)

Водеща:

IMCO


6.	Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите
IMCO/9/01387
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018
Докладчик:

Иржи Поспишил (PPE)

Водеща:

IMCO


7.	Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018
Докладчик:

Патрик Яки (ECR)

Водеща:

LIBE

Докладчик IMCO: Марцел КОЛАЯ (Verts/ALE)
------
4 декември 2019 г., 9.30–10.45 ч.
8.	Типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства
IMCO/9/00536
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019
Докладчик по становище:

Ана Кавацини (Verts/ALE)

Водеща:

ENVI –
Естер де Ланге (PPE)

	Разглеждане на проекта на становище

В присъствието на Комисията
9.	Представяне на плановете за преглед на Директивата за машините (Директива 2006/42/EО)
------
4 декември 2019 г., 10.45–11.00 ч.
*** Време за електронно гласуване ***
10.	Сключване на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия
IMCO/9/01757
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Председател:

Петра Де Сутер (Verts/ALE)

Водеща:

AFCO


	Приемане на проекта на становище под формата на писмо

*** Край на електронното гласуване ***
11.	Разни въпроси
12.	Следващи заседания
	22 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

23 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)
------
4 декември 2019 г., 11.00–12.30 ч.
При закрити врати
13.	Заседание на координаторите
------
4 декември 2019 г., 14.30–18.30 ч.
ОТМЕНЕНО
* * *
5 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч.
ОТМЕНЕНО
------
5 декември 2019 г., 15.00–18.30 ч.
ОТМЕНЕНО
* * *

