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Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

IMCO(2020)0122_1
PRIJEDLOG DNEVNOG REDA
Sjednica
srijeda 22. siječnja 2020., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 17:30
četvrtak 23. siječnja 2020., 9:00 – 11:00
Bruxelles
Dvorana: József Antall (4Q1)
22. siječnja 2020., 9:00 – 9:15
1.	Usvajanje dnevnog reda
2.	Priopćenja predsjedateljice
3.	Odobrenje zapisnika sa sjednica od:
Izvješće o međuinstitucijskim pregovorima koji su u tijeku
4.	Sprečavanje širenja terorističkih sadržaja na internetu
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Izvjestitelj:

Patryk Jaki (ECR)

Nadležni odbor:

LIBE

 
Izvjestitelj Odbora IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)
------
22. siječnja 2020., 9:15 – 10:30
5.	Izlaganje programa Predsjedništva Vijeća
s Darkom Horvatom, hrvatskim ministrom gospodarstva, poduzetništva i obrta
22. siječnja 2020., 10:30 – 12:30
Sjednica zakonodavnog nadzora
6.	Direktiva 2016/1148/EU o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (Direktiva NIS)
7.	Provedba Uredbe o građevnim proizvodima (Uredba (EU) br. 305/2011): izlaganje Komisije o evaluacijskom izvješću i daljnjim planovima 
22. siječnja 2020., 14:30 – 16:30
Javno saslušanje
8.	Direktiva o odgovornosti za proizvode 
22. siječnja 2020., 16:30 – 17:30
Zatvoreno za javnost
9.	Sastanak koordinatora
* * *
23. siječnja 2020., 9:00 – 10:00
Sa Zajedničkim istraživačkim centrom
10.	Predstavljanje studije Zajedničkog istraživačkog centra (ZIC) o ekonomskoj procjeni dvojne kvalitete prehrambenih proizvoda na jedinstvenom tržištu
23. siječnja 2020., 10:00 – 11:00
*** Elektroničko glasovanje ***
11.	Automatizirani postupak donošenja odluka: Jamčenje zaštite potrošača i slobodno kretanje roba i usluga
IMCO/9/01816
	2019/2915(RSP)	

Izvjestiteljica:

Petra De Sutter (Verts/ALE)

Nadležni odbor:

IMCO


 
	Usvajanje pitanja za usmeni odgovor

Usvajanje prijedloga rezolucije
12.	Politika tržišnog natjecanja - godišnje izvješće za 2019.
IMCO/9/02063
	2019/2131(INI)	

Predsjednica:

Petra De Sutter (Verts/ALE)

Nadležni odbor:

ECON –
Stéphanie Yon-Courtin (Renew)
PR – PE641.227v01-00
 
	Usvajanje nacrta mišljenja u obliku pisma

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***
------
13.	Homologacija tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristup podacima za popravke i održavanje vozila
IMCO/9/00536
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Izvjestiteljica za mišljenje:

Anna Cavazzini (Verts/ALE)
PA – PE643.178v01-00
AM – PE644.807v01-00
Nadležni odbor:

ENVI* –
Esther de Lange (PPE)

 
	Razmatranje amandmana

14.	Razno
15.	Sljedeće sjednice
	17. veljače 2020., 14:30 – 18:30 (Bruxelles)

18. veljače 2020., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30 (Bruxelles)
* * *

