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NOTULEN
Vergadering van 25 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op woensdag 25 september 2019 om 9.06 uur geopend onder 
voorzitterschap van Petra De Sutter (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda
Besluit: De ontwerpagenda wordt aangenomen in de volgorde zoals blijkt uit deze 

notulen.

2. Mededelingen van de voorzitter

A. Webstreaming en eMeeting
De voorzitter herinnert de leden eraan dat de vergadering live via internet te volgen 
is en dat vergaderdocumenten beschikbaar zijn via de eMeeting-applicatie op tablet 
of laptop, aangezien IMCO volledig papierloos werkt.

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen
 2 en 3 september 2019 PV – PE641.150v02-00

Besluit: De notulen worden goedgekeurd.

4. Studies
Presentatie van de studies over de eengemaakte markt en douane

Sprekers: Prof. Enchelmaier (professor Europees recht en rechtsvergelijking, University 
of Oxford), Prof. Friedemann Kainer (professor aan de universiteit van Mannheim), 
Prof. Jacques Pelkmans (senior fellow Centrum voor Europese Beleidsstudies, Brussel), 
Prof. Becker (universiteit van Münster), Antonius Manders, Andreas Schwab, Inma 
Rodríguez-Piñero, Virginie Joron, Vlad-Marius Botoş, Ivan Štefanec, Kim 
Van Sparrentak, Maria Grapini, Anna Cavazzini
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5. Presentatie van de architectuur van de douanesystemen en -processen / 
belangrijkste elementen van het wetgevingskader

Sprekers: Prof. Dr. Peter-Tobias Stoll (universiteit van Göttingen), Philip Kermode 
(directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie (DG TAXUD), directeur)

In aanwezigheid van de Commissie

6. Presentatie van het Scorebord van de eengemaakte markt 2018
Sprekers: Valentina Superti (Directeur Middelen – DG GROW), Laurence De 
Richemont (DG GROW)

*** 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

• Behandeling van en stemming over een rectificatie (eventueel)

Resultaat: 41 stemmen voor en 0 tegen, bij 1 onthouding

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

• Behandeling van en stemming over een rectificatie (eventueel) 

Resultaat: 32 stemmen voor en 8 tegen, bij 1 onthouding

*** 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)

Met gesloten deuren
11. Coördinatorenvergadering

De voorzitter sluit de vergadering om 12.17 uur.


