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Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

IMCO(2019)1204_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q1)
4 Δεκεμβρίου 2019, από 9.00 έως 9.30
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:
Ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις
4.	Θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές
IMCO/9/01385
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Εισηγητής:

Brando Benifei (S&D)

Επί της ουσίας:

IMCO


 
5.	Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων
IMCO/9/01386
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Εισηγήτρια:

Maria Grapini (S&D)

Επί της ουσίας:

IMCO


 
6.	Θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων
IMCO/9/01387
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Εισηγητής:

Jiří Pospíšil (PPE)

Επί της ουσίας:

IMCO


 
7.	Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Εισηγητής:

Patryk Jaki (ECR)

Επί της ουσίας:

LIBE

 
Εισηγητής IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)
------
4 Δεκεμβρίου 2019, από 9.30 έως 10.45
8.	Έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων
IMCO/9/00536
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

Επί της ουσίας:

ENVI –
Esther de Lange (PPE)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Παρουσία της Επιτροπής
9.	Παρουσίαση των σχεδίων αναθεώρησης της οδηγίας για τα μηχανήματα (οδηγία 2006/42/ΕΚ)
------
4 Δεκεμβρίου 2019, από 10.45 έως 11.00
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
10.	Σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
IMCO/9/01757
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Πρόεδρος:

Petra De Sutter (Verts/ALE)

Επί της ουσίας:

AFCO


 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφήν επιστολής
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
11.	Διάφορα
12.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	22 Ιανουαρίου 2020, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
23 Ιανουαρίου 2020, από 9.00 έως 12.30 (Βρυξέλλες)
------
4 Δεκεμβρίου 2019, από 11.00 έως 12.30
Κεκλεισμένων των θυρών
13.	Συνεδρίαση των συντονιστών
------
4 Δεκεμβρίου 2019, από 14.30 έως 18.30
ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
* * *
5 Δεκεμβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30
ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
------
5 Δεκεμβρίου 2019, από 15.00 έως 18.30
ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
* * *

