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Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

IMCO(2020)0217_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020, από τις 15.00 έως τις 17.15
Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, από τις 9.30 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 16.00
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Altiero Spinelli (3G-3)
17 Φεβρουαρίου 2020, από τις 15.00 έως τις 17.00
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
Δημόσια ακρόαση
4.	Ψηφιακή διαφήμιση και πληροφόρηση των καταναλωτών
17 Φεβρουαρίου 2020, από τις 17.00 έως τις 17.15
Ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις
5.	Ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και έλεγχος της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής
IMCO/9/00321
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Εισηγήτρια:

Dita Charanzová (Renew)

Επί της ουσίας:

IMCO


Γνωμοδότηση:

JURI


 
6.	Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση)
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Εισηγητής:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Επί της ουσίας:

TRAN

 
Συντάκτρια γνωμοδότησης της IMCO: Kateřina Konečná (GUE/NGL)
* * *
18 Φεβρουαρίου 2020, από τις 9.30 έως τις 9.45
*** Ώρα των ψηφοφοριών (ηλεκτρονική ψηφοφορία) ***
7.	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)
PA – PE643.178v01-00
AM – PE644.807v01-00
Επί της ουσίας:

ENVI* –
Esther de Lange (PPE)
PR – PE644.883v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
*** Λήξη των ψηφοφοριών (ηλεκτρονική ψηφοφορία) ***
18 Φεβρουαρίου 2020, από τις 9.45 έως τις 12.30
Παρουσία της Επιτροπής
8.	Τρίτη ετήσια επανεξέταση της λειτουργίας της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ
Κεκλεισμένων των θυρών
9.	Συνεδρίαση των συντονιστών
------
18 Φεβρουαρίου 2020, από τις 14.30 έως τις 16.00
Παρουσία της Επιτροπής
10.	Ανταλλαγή απόψεων με τη Gertrud Ingestad, γενική διευθύντρια της ΓΔ DIGIT, σχετικά με την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών φορέων δημόσιας διοίκησης στα κράτη μέλη
11.	Διάφορα
12.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	18 Μαρτίου 2020, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 18.30 (Βρυξέλλες)
19 Μαρτίου 2020, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 15.00 έως τις 18.30 (Βρυξέλλες)
* * *

