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Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

IMCO(2020)0318_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Miercuri, 18 martie 2020, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.00
Joi, 19 martie 2020, 9.00 - 11.00
Bruxelles
Sala: József Antall (6Q2)
18 martie 2020, 9.00 - 9.30
1.	Alegerea primului vicepreședinte
2.	Adoptarea ordinii de zi
3.	Comunicări ale președinției
4.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
Raport privind negocierile și evenimentele interinstituționale în curs
5.	Asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi
	IMCO/9/00321
	***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018
Raportoare:

Dita Charanzová (Renew)

Comisie competentă:

IMCO


Avize:

JURI


6.	Misiunea în Italia - Roma
* Raport prezentat comisiei
18 martie 2020, 9.30 - 11.30
7.	Sesiune de control legislativ cu Comisia privind stadiul punerii în aplicare a sistemelor și componentelor informatice vamale
8.	Recomandări privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
	IMCO/9/02384
		2020/2023(INI)	
Raportor pentru aviz:

Kris Peeters (PPE)

Comisie competentă:

AFET, INTA


	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 25 martie 2020, 12.00
9.	Inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual
	IMCO/9/02291
		2020/2017(INI)	
Raportoare pentru aviz:

Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
PA – PE648.349v01-00
Comisie competentă:

CULT* –
Sabine Verheyen (PPE)

	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 25 martie 2020, 12.00
18 martie 2020, 11.30 - 12.30
Cu ușile închise
10.	Reuniune a coordonatorilor
------
18 martie 2020, 14.30 - 15.00
11.	Legislația privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online
	IMCO/9/02299
		2020/2019(INL)	
Raportoare pentru aviz:

Dita Charanzová (Renew)

Comisie competentă:

JURI* –
Tiemo Wölken (S&D)

	Schimb de opinii

18 martie 2020, 15.00 - 16.30
12.	Schimb de opinii cu Margarethe Vestager, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru o Europă pregătită pentru era digitală - ca parte a dialogului structural
18 martie 2020, 16.30 - 18.00
13.	Schimb de opinii cu Thierry Breton, comisar pentru piața internă - ca parte a dialogului structurat
* * *
19 martie 2020, 9.00 - 10.30
14.	Schimb de opinii cu Didier Reynders, comisar pentru justiție - ca parte a dialogului structurat
19 martie 2020, 10.30 - 10.45
*** Votare electronică ***
15.	Orientări pentru bugetul pe 2021 - secțiunea a III-a
	IMCO/9/02148
		2019/2213(BUD)	
Raportor pentru aviz:

Leszek Miller (S&D)

Comisie competentă:

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)
PR – PE647.107v01-00
AM – PE648.461v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare

16.	Bugetul pentru anul 2021 - Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare
- Aprobare
*** Sfârșitul votării electronice ***
19 martie 2020, 10.45 - 11.00
Raport privind negocierile interinstituționale în curs
17.	Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare)
	***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017
Raportor:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Comisie competentă:

TRAN

	Raportoare IMCO: Kateřina Konečná (GUE/NGL)
18.	Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018
Raportor:

Geoffroy Didier (PPE)

Comisie competentă:

JURI

	Raportoare IMCO: Kateřina Konečná (GUE/NGL)
19.	Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist
	***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018
Raportor:

Patryk Jaki (ECR)

Comisie competentă:

LIBE

	Raportor IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)
20.	Chestiuni diverse
21.	Reuniuni următoare
	27 aprilie 2020, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

28 aprilie 2020, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

