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EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

IMCO(2011)1010_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Společná schůze

Pondělí 10. října 2011, 12:30–18:30
Úterý 11. října 2011, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: JAN 2Q2 (Pondělí 10. října) a jednací sál (úterý 11. října )

Setkání s vnitrostátními parlamenty – Oživení jednotného trhu: aktuální stav a budoucí 
výzvy

10. října 2011, 12:30–13:00

1. Příjezd a registrace účastníků na recepci budovy Altiero Spinelli (vchod od agory 
Simon Veilové)

* * *

10. října 2011, 13:00–14:15

2. Slavnostní oběd (pouze na pozvánku) pořádaný panem Malcolmem Harbourem, 
předsedou Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského 
parlamentu

* * *

10. října 2011, 14:30–14:45

3. Uvítací projev pana Jerzyho Buzka, předsedy Evropského parlamentu

Vysvětlení průběhu schůze a představení jejího tématu:
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pan Malcolm Harbour, předseda Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Evropského parlamentu,
pan Jan Wyrowiński, předseda Národního hospodářského výboru polského 
senátu a
pan Andrzej Czerwiński, místopředseda Národního hospodářského výboru 
polského senátu

* * *

10. října 2011, 14:45–15:05

4. Hlavní projevy:

Pan Michel Barnier, komisař pro vnitřní trh a služby
pan Waldemar Pawlak, Místopředseda vlády Polské republiky zastupující 
předsednictví Rady Evropské unie

* * *

10. října 2011, 15:05–16:35

5. Klíčová debata o budoucnosti politiky jednotného trhu včetně debaty o iniciativě 
devíti vedoucích představitelů EU v oblasti evropského růstu

Zpravodaj: poslanec EP Jan Wyrowiński, poslanec polského parlamentu

* * *

10. října 2011, 16:35–17:35

6. Diskuse o ochraně spotřebitelů

Zpravodaj: bude vybrán poslanec EP (S&D) – Výbor pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů Evropského parlamentu

* * *

10. října 2011, 17:35–18:30

7. Diskuse o mobilitě občanů

Zpravodaj: poslanec Andrzej Czerwiński, poslanec polského parlamentu

* * *

11. října 2011, 9:00–10:00

8. Klíčová debata o řízení jednotného trhu: vedení, partnerství a prosazování
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Zpravodajka: poslankyně EP Sandra KALNIETE (PPE) – Výbor pro vnitřní trh 
a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu

* * *

11. října 2011, 10:00–11:00

9. Debata o jednotném trhu digitálních služeb

Zpravodaj: poslanec Antoni Mężydło, poslanec polského parlamentu

* * *

11. října 2011, 11:00–12:00

10. Diskuse o zadávání veřejných zakázek

Zpravodajka: poslankyně EP Heide RÜHLE (Verts/ALE) – Výbor pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu

* * *

11. října 2011, 12:00–12:30

11. Závěry:

poslanec EP Malcolm Harbour, předseda Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů Evropského parlamentu,
poslanec Jan Wyrowiński, předseda Národního hospodářského výboru polského 
senátu a
poslanec Andrzej Czerwiński, místopředseda Národního hospodářského výboru 
polského senátu

* * *


