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Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

IMCO(2020)0318_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 18.00
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020, από τις 9.00 έως τις 11.00
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (6Q2)
18 Μαρτίου 2020, από τις 9.00 έως τις 9.30
1.	Εκλογή του πρώτου ή της πρώτης αντιπροέδρου
2.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
3.	Ανακοινώσεις της προέδρου
4.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
Έκθεση σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις και εκδηλώσεις
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


Γνωμοδοτήσεις:

JURI


 
6.	Αποστολή στη Ρώμη της Ιταλίας
* Υποβολή έκθεσης στην επιτροπή
18 Μαρτίου 2020, από τις 9.30 έως τις 11.30
7.	Νομοθετική συνεδρίαση ελέγχου με την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση της υλοποίησης των τελωνειακών συστημάτων ΤΠ και των επιμέρους στοιχείων τους
8.	Σύσταση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας
IMCO/9/02384
	2020/2023(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Kris Peeters (PPE)

Επί της ουσίας:

AFET, INTA


 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 25 Μαρτίου 2020, ώρα 12.00
9.	Η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα
IMCO/9/02291
	2020/2017(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
PA – PE648.349v01-00
Επί της ουσίας:

CULT* –
Sabine Verheyen (PPE)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 25 Μαρτίου 2020, ώρα 12.00
18 Μαρτίου 2020, από τις 11.30 έως τις 12.30
Κεκλεισμένων των θυρών
10.	Συνεδρίαση των συντονιστών
------
18 Μαρτίου 2020, από τις 14.30 έως τις 15.00
11.	Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των κανόνων εμπορικού και αστικού δικαίου σε εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο
IMCO/9/02299
	2020/2019(INL)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Dita Charanzová (Renew)

Επί της ουσίας:

JURI* –
Tiemo Wölken (S&D)

 
	Ανταλλαγή απόψεων
18 Μαρτίου 2020, από τις 15.00 έως τις 16.30
12.	Ανταλλαγή απόψεων με τη Margrethe Vestager, εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου
18 Μαρτίου 2020, από 16.30 έως 18.00
13.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Thierry Breton, επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου
* * *
19 Μαρτίου 2020, από τις 9.00 έως τις 10.30
14.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Didier Reynders, επίτροπο Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου
19 Μαρτίου 2020, από τις 10.30 έως τις 10.45
*** Ώρα των ψηφοφοριών (ηλεκτρονική ψηφοφορία) ***
15.	Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 - Τμήμα ΙΙΙ
IMCO/9/02148
	2019/2213(BUD)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Leszek Miller (S&D)

Επί της ουσίας:

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)
PR – PE647.107v01-00
AM – PE648.461v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφή επιστολής
16.	Προϋπολογισμός 2021 - Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες
- Έγκριση
*** Λήξη των ψηφοφοριών (ηλεκτρονική ψηφοφορία) ***
19 Μαρτίου 2020, από τις 10.45 έως τις 11.00
Ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις
17.	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.	Αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Εισηγητής:

Geoffroy Didier (PPE)

Επί της ουσίας:

JURI

 
Συντάκτρια γνωμοδότησης της IMCO: Kateřina Konečná (GUE/NGL)
19.	Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Εισηγητής:

Patryk Jaki (ECR)

Επί της ουσίας:

LIBE

 
Εισηγητής IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)
20.	Διάφορα
21.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	27 Απριλίου 2020, από τις 15.00 έως τις 18.30 (Βρυξέλλες)
28 Απριλίου 2020, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 18.30 (Βρυξέλλες)

