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Commissie interne markt en consumentenbescherming

IMCO(2019)1204_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Woensdag 4 december 2019, 9.00 - 12.30 uur
Brussel
Zaal: József Antall (4Q1)
4 december 2019, 9.00 - 9.30 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen
4.	Vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken
IMCO/9/01385
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Rapporteur:

Brando Benifei (S&D)

Bevoegd:

IMCO


 
5.	Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
IMCO/9/01386
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Rapporteur:

Maria Grapini (S&D)

Bevoegd:

IMCO


 
6.	Vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur
IMCO/9/01387
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Rapporteur:

Jiří Pospíšil (PPE)

Bevoegd:

IMCO


 
7.	Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Rapporteur:

Patryk Jaki (ECR)

Bevoegd:

LIBE

 
Rapporteur IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)
------
4 december 2019, 9.30 - 10.45 uur
8.	Typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie
IMCO/9/00536
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Rapporteur voor advies:

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

Bevoegd:

ENVI –
Esther de Lange (PPE)

 
	Behandeling ontwerpadvies
In aanwezigheid van de Commissie
9.	Presentatie van plannen voor herziening van de machinerichtlijn (Richtlijn 2006/42/EG)
------
4 december 2019, 10.45 - 11.00 uur
*** Elektronische stemming ***
10.	Sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
IMCO/9/01757
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Voorzitter:

Petra De Sutter (Verts/ALE)

Bevoegd:

AFCO


 
	Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm
*** Einde elektronische stemming ***
11.	Rondvraag
12.	Volgende vergaderingen
	22 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)
23 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)
------
4 december 2019, 11.00 - 12.30 uur
Met gesloten deuren
13.	Coördinatorenvergadering
------
4 december 2019, 14.30 - 18.30 uur
GEANNULEERD
* * *
5 december 2019, 9.00 - 12.30 uur
GEANNULEERD
------
5 december 2019, 15.00 - 18.30 uur
GEANNULEERD
* * *

