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Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

IMCO(2019)1204_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Onsdagen den 4 december 2019 kl. 9.00–12.30
Bryssel
Lokal: József Antall (4Q1)
4 december 2019 kl. 9.00–9.30
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Justering av sammanträdesprotokoll
Rapport om pågående interinstitutionella förhandlingar
4.	Inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik
IMCO/9/01385
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Föredragande:

Brando Benifei (S&D)

Ansvarigt utskott:

IMCO


 
5.	Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
IMCO/9/01386
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Föredragande:

Maria Grapini (S&D)

Ansvarigt utskott:

IMCO


 
6.	Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning
IMCO/9/01387
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Föredragande:

Jiří Pospíšil (PPE)

Ansvarigt utskott:

IMCO


 
7.	Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Föredragande:

Patryk Jaki (ECR)

Ansvarigt utskott:

LIBE

 
Föredragande i IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)
------
4 december 2019 kl. 9.30–10.45
8.	Typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon
IMCO/9/00536
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Föredragande av yttrande:

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

Ansvarigt utskott:

ENVI –
Esther de Lange (PPE)

 
	Behandling av förslag till yttrande
I närvaro av kommissionen
9.	Presentation av planerna på en översyn av maskindirektivet (direktiv 2006/42/EG)
------
4 december 2019 kl. 10.45–11.00
*** Elektronisk omröstning ***
10.	Ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
IMCO/9/01757
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Ordförande:

Petra De Sutter (Verts/ALE)

Ansvarigt utskott:

AFCO


 
	Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
11.	Övriga frågor
12.	Kommande sammanträden
	22 januari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)
23 januari 2020 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)
------
4 december 2019 kl. 11.00–12.30
Inom stängda dörrar
13.	Samordnarnas sammanträde
------
4 december 2019 kl. 14.30–18.30
INSTÄLLT
* * *
5 december 2019 kl. 9.00–12.30
INSTÄLLT
------
5 december 2019 kl. 15.00–18.30
INSTÄLLT
* * *

