PE648.417v02-00	2/4	OJ\1200611BG.rtf
BG
OJ\1200611BG.rtf	3/4	PE648.417v02-00
	BG
OJ\1200611BG.rtf	PE648.417v02-00
BG	Единство в многообразието	BG

Европейски парламент
2019-2024
file_0.png

file_1.wmf




Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO(2020)0318_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Сряда, 18 март 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.00 ч.
Четвъртък, 19 март 2020 г., 9.00–11.00 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал“ (6Q2)
18 март 2020 г., 9.00–9.30 ч.
1.	Избор на първи заместник-председател
2.	Приемане на дневния ред
3.	Съобщения на председателя
4.	Одобрение на протоколите от заседанията:
Доклад относно текущите междуинституционални преговори и събития
5.	Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка
IMCO/9/00321
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Докладчик:

Дита Харанзова (Renew)

Водеща:

IMCO


Подпомагащи:

JURI


 
6.	Командировка в Италия - Рим
* Отчет пред комисията
18 март 2020 г., 9.30–11.30 ч.
7.	Заседание за законодателен контрол с Комисията относно състоянието на прилагането на митническите информационни системи и компоненти
8.	Препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
IMCO/9/02384
	2020/2023(INI)	

Докладчик по становище:

Крис Питeрс (PPE)

Водеща:

AFET, INTA


 
	Разглеждане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 25 март 2020 г., 12.00 ч.

9.	Изкуственият интелект в образованието, културата и аудиовизуалния сектор
IMCO/9/02291
	2020/2017(INI)	

Докладчик по становище:

Ким Ван Спарентак (Verts/ALE)
PA – PE648.349v01-00
Водеща:

CULT* –
Сабине Ферхайен (PPE)

 
	Разглеждане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 25 март 2020 г., 12.00 ч.

18 март 2020 г., 11.30–12.30 ч.
При закрити врати
10.	Заседание на координаторите
------
18 март 2020 г., 14.30–15.00 ч.
11.	Законодателен акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските субекти, които извършват дейност онлайн
IMCO/9/02299
	2020/2019(INL)	

Докладчик по становище:

Дита Харанзова (Renew)

Водеща:

JURI* –
Тимо Вьолкен (S&D)

 
	Размяна на мнения

18 март 2020 г., 15.00–16.30 ч.
12.	Размяна на мнения с Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия за "Европа, подготвена за цифровата" ера - част от структурирания диалог
18 март 2020 г., 16.30–18.00 ч.
13.	Размяна на мнения с Тиери Бретон, член на Комисията, отговарящ за вътрешния пазар - част от структурирания диалог
* * *
19 март 2020 г., 9.00–10.30 ч.
14.	Размяна на мнения с Дидие Рейндерс, член на Европейската комисия, отговарящ за правосъдието - част от структурирания диалог
19 март 2020 г., 10.30–10.45 ч.
*** Време за електронно гласуване ***
15.	Насоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III
IMCO/9/02148
	2019/2213(BUD)	

Докладчик по становище:

Лешек Милер (S&D)

Водеща:

BUDG –
Пиер Ларутюру (S&D)
PR – PE647.107v01-00
AM – PE648.461v01-00
 
	Приемане на проекта на становище под формата на писмо

16.	Бюджет 2021 г. – пилотни проекти и подготвителни действия
- Одобряване
*** Край на електронното гласуване ***
19 март 2020 г., 10.45–11.00 ч.
Отчет относно текущи междуинституционални преговори
17.	Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст)
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Докладчик:

Богуслав Либерадзки (S&D)

Водеща:

TRAN

 
Докладчик IMCO: Катержина Конечна (GUE/NGL)
18.	Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Докладчик:

Жофроа Дидие (PPE)

Водеща:

JURI

 
Докладчик IMCO: Катержина Конечна (GUE/NGL)
19.	Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Докладчик:

Патрик Яки (ECR)

Водеща:

LIBE

 
Докладчик IMCO: Марцел КОЛАЯ (Verts/ALE)
20.	Разни въпроси
21.	Следващи заседания
	27 април 2020 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

28 април 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

