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NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie interne markt en consumentenbescherming

IMCO(2011)1010_1

ONTWERPAGENDA
Gezamenlijke vergadering

Maandag 10 oktober 2011, 12.30 - 18.30 uur
Dinsdag 11 oktober 2011, 9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: JAN 2Q2 (maandag 10 oktober) en grote vergaderzaal (dinsdag 11 oktober)

Bijeenkomst met de nationale parlementen - Een nieuwe impuls voor de interne markt: 
stand van zaken en uitdagingen voor de toekomst

10 oktober 2011, 12.30 - 13.00 uur

1. Aankomst en registratie van de deelnemers aan het onthaal van het Altiero 
Spinelli-gebouw (ingang Agora Simone Veil)

* * *

10 oktober 2011, 13.00 - 14.15 uur

2. Welkomstlunch (enkel voor genodigden) met de heer Malcolm Harbour, 
voorzitter van de Commissie interne markt en consumentenbescherming van het 
Europees Parlement, als gastheer

* * *

10 oktober 2011, 14.30 - 14.45 uur

3. Verwelkoming door de heer Jerzy Buzek, Voorzitter van het Europees Parlement

Uitleg over het verloop van de vergadering en inleiding tot het thema van de 
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bijeenkomst:

de heer Malcolm Harbour, voorzitter van de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming van het Europees Parlement,
de heer Jan Wyrowiński, voorzitter van de Commissie nationale economie van de 
Poolse senaat, en
de heer Andrzej Czerwiński, ondervoorzitter van de Economische commissie van 
de Poolse Sejm

* * *

10 oktober 2011, 14.45 - 15.05 uur

4. Thematoespraken:

de heer Michel Barnier, Europees commissaris voor de interne markt en diensten
de heer Waldemar Pawlak, vicepremier van Polen, namens het voorzitterschap 
van de Raad van de Europese Unie

* * *

10 oktober 2011, 15.05 - 16.35 uur

5. Centraal debat over de toekomst van het internemarktbeleid, met inbegrip van 
het negenpartijeninitiatief voor Europese groei

Rapporteur: de heer Jan Wyrowiński, lid van het Poolse parlement

* * *

10 oktober 2011, 16.35 - 17.35 uur

6. Debat over consumentenbescherming

Rapporteur: [de heer/mevrouw - nog te bepalen] (S&D) - lid van de Commissie 
interne markt en consumentenbescherming van het Europees Parlement

* * *

10 oktober 2011, 17.35 - 18.30 uur

7. Debat over de mobiliteit van de burgers

Rapporteur: de heer Andrzej Czerwiński, lid van het Poolse parlement

* * *

11 oktober 2011, 9.00 - 10.00 uur

8. Centraal debat over het internemarktbeleid: aansturing, partnerschap en 
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handhaving

Rapporteur: mevrouw Sandra KALNIETE (PPE) - lid van de Commissie interne 
markt en consumentenbescherming van het Europees Parlement

* * *

11 oktober 2011, 10.00 - 11.00 uur

9. Debat over de digitale interne markt

Rapporteur: de heer Antoni Mężydło, lid van het Poolse parlement

* * *

11 oktober 2011, 11.00 - 12.00 uur

10. Debat over overheidsaanbestedingen

Rapporteur: mevrouw Heide RÜHLE (Verts/ALE) - lid van de Commissie 
interne markt en consumentenbescherming van het Europees Parlement

* * *

11 oktober 2011, 12.00 - 12.30 uur

11. Conclusies door:

de heer Malcolm Harbour, voorzitter van de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming van het Europees Parlement,
de heer Jan Wyrowiński, voorzitter van de Commissie nationale economie van de 
Poolse senaat, en
de heer Andrzej Czerwiński, ondervoorzitter van de Economische commissie van 
de Poolse Sejm

* * *


