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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

IMCO(2011)1010_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Skupna seja

v ponedeljek, 10. oktobra 2011, od 12.30 do 18.30
v torek, 11. oktobra 2011, od 9.00 do 12.30

Bruselj

Sejna soba: ponedeljek, 10. oktobra (JAN 2Q2) in torek, 11. oktobra (polkrožna 
dvorana)

Seja z nacionalnimi parlamenti - ponovni zagon notranjega trga: trenutno stanje in 
prihodnji izzivi

10. oktober 2011 od 12.30 do 13.00

1. Prihod in prijava udeležencev na recepciji stavbe Altiero Spinelli (vhod Agora 
Simon Veil)

* * *

10. oktober 2011 od 13.00 do 14.15

2. Sprejem ob kosilu (le povabljeni) z gostiteljem g. Malcolmom Harbourjem, 
predsednikom Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov Evropskega 
parlamenta

* * *

10. oktober 2011 od 14.30 do 14.45

3. Pozdravni nagovor predsednika Evropskega parlamenta Jerzyja Buzka
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Razlaga sejnih postopkov in predstavitev teme dneva:

Malcolm Harbour, predsednik Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov 
Evropskega parlamenta
Jan Wyrowiński, predsednik odbora za nacionalno gospodarstvo poljskega 
Senata
Andrzej Czerwiński, namestnik predsednika Odbora za gospodarstvo poljskega 
Sejma

* * *

10. oktober 2011 od 14.45 do 15.05

4. Osrednji govori:

Michel Barnier, komisar za notranji trg in storitve
Waldemar Pawlak, podpredsednik poljske vlade, predstavnik poljskega 
predsedstva Svetu Evropske unije

* * *

10. oktober 2011 od 15.05 do 16.35

5. Glavna razprava o prihodnosti politike enotnega trga, vključno s pobudo devetih 
strani o evropski rasti

Poročevalec: Jan Wyrowiński, poslanec v poljskem parlamentu

* * *

10. oktober 2011 od 16.35 do 17.35

6. Razprava o varstvu potrošnikov

Poročevalec: poslanec (potrditev sledi) (S&D) - Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov Evropskega parlamenta

* * *

10. oktober 2011 od 17.35 do 18.30

7. Razprava o mobilnosti državljanov

Poročevalec: Andrzej Czerwiński, poslanec v poljskem parlamentu

* * *

11. oktober 2011 od 9.00 do 10.00

8. Glavna razprava o upravljanju enotnega trga: Vodenje, partnerstvo in izvajanje
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Poročevalka: Sandra KALNIETE (PPE) - Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov Evropskega parlamenta

* * *

11. oktober 2011 od 10.00 do 11.00

9. Razprava o enotnem digitalnem trgu

Poročevalec: Antoni Mężydło, poslanec v poljskem parlamentu

* * *

11. oktober 2011 od 11.00 do 12.00

10. Razprava o javnih naročilih

Poročevalka: Poslanka Evropskega parlamenta Heide RÜHLE (Verts/ALE) -
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov Evropskega parlamenta

* * *

11. oktober 2011 od 12.00 do 12.30

11. Sklepi:

Malcolm Harbour, predsednik Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov 
Evropskega parlamenta
Jan Wyrowiński, predsednik Državnega odbora za gospodarstvo poljskega 
Senata in
Andrzej Czerwiński, namestnik predsednika Odbora za ekonomijo poljskega 
Sejma

* * *


