
OJ\1204902BG.rtf PE650.726v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO(2020)0520_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Извънредно заседание

Сряда, 20 май 2020 г., 13.45–15.45 ч. и 16.45–18.45 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1)

И с дистанционното участие на членовете на комисията по вътрешния пазар и
защита на потребителите

20 май 2020 г., 13.45–14.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване на измененията (успоредно
с дейности на комисията)

Гласуването ще се проведе от 13.50 ч. до 14.50 ч. (брюкселско време).

*** Процедура за дистанционно гласуване ***

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването – намиращи се в заседателната
зала на комисията или участващи дистанционно – ще гласуват по електронната
поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване и листи за гласуване.

3. Препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия
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BG

IMCO/9/02384
2020/2023(INI)

Докладчик по становище:
Крис Петерс (PPE) PA – PE648.346v02-00

AM – PE650.361v02-00
Водещи:

AFET, INTA Кати Пири (S&D)
Кристоф Ханзен (PPE)

 Приемане на проекта на становище

20 май 2020 г., 14.00–15.45 ч.

4. Размяна на мнения с Моник Гойенс, генерален директор на Европейското
бюро на съюзите на потребителите (BEUC), и Маркус Бейрер, генерален
директор на Конфедерацията на европейския бизнес (BusinessEurope)

------

20 май 2020 г., 16.45–17.00 ч.

5. Съобщения на председателя

Резултат от процедурата за дистанционно гласуване на измененията (Препоръки
относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия)

*** Процедура за дистанционно гласуване ***

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (окончателно гласуване). 
Гласуването ще се проведе от 16.50 ч. до 17.50 ч. (брюкселско време).

Резултатите от окончателното гласуване ще бъдат съобщени писмено и
публикувани на уебсайта на комисията по вътрешния пазар и защита на
потребителите.

20 май 2020 г., 17.00–18.00 ч.

6. Размяна на мнения с Паоло Джентилони, член на Европейската комисия, 
отговарящ за икономиката, относно действията на ЕС във връзка с
епидемията от COVID-19

20 май 2020 г., 18.00–18.45 ч.

7. Законодателен акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането
на единния пазар
IMCO/9/02293

2020/2018(INL)

Докладчик:
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Алекс Аджус Салиба (S&D) PR – PE648.474v02-00
Водеща:

IMCO*
Подпомагащи:

ITRE* Решение: без становище
TRAN* Джозиан Кутаяр (S&D) PA – PE648.502v02-00

AM – PE650.671v01-00
CULT* Петра Камереверт (S&D) PA – PE648.287v01-00

AM – PE650.393v01-00
JURI* Патрик Брайер (Verts/ALE)
LIBE* Паул Танг (S&D) PA – PE650.375v01-00

 Продължение на разглеждането на проекта на доклад

8. Режим на гражданска отговорност във връзка с изкуствения интелект
IMCO/9/02276

2020/2014(INL)

Докладчик по становище:
Свеня Хан (Renew) PA – PE648.381v01-00

Водеща:
JURI Аксел Фос (PPE) PR – PE650.556v01-00

 Разглеждане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 26 май 2020 г., 12.00 ч.

9. Разни въпроси

10. Следващи заседания
 8 юни 2020 г., 14.00–16.00 ч. (Брюксел)
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