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Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

IMCO(2020)0520_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έκτακτη συνεδρίαση
Τετάρτη 20 Μαΐου 2020, από τις 13.45 έως τις 15.45 και από τις 16.45 έως τις 18.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q1)
και με την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μελών της IMCO
20 Μαΐου 2020, από τις 13.45 έως τις 14.00
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί των τροπολογιών (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής)
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 13.50 έως τις 14.50 (ώρα Βρυξελλών).
*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία –είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως– θα ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένων καταλόγων ψηφοφορίας.
3.	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)
PA – PE648.346v02-00
AM – PE650.361v02-00
Επί της ουσίας:

AFET, INTA
Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
20 Μαΐου 2020, από τις 14.00 έως τις 15.45
4.	Ανταλλαγή απόψεων με τη Monique Goyens, γενική διευθύντρια της BEUC, και τον Markus Beyrer, γενικό διευθυντή της BusinessEurope
------
20 Μαΐου 2020, από τις 16.45 έως τις 17.00
5.	Ανακοινώσεις της προέδρου
Αποτέλεσμα της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί των τροπολογιών (Σύσταση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας)
*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας που αφορά την τελική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 16.50 έως τις 17.50 (ώρα Βρυξελλών).

Τα αποτελέσματα της τελικής ψηφοφορίας θα κοινοποιηθούν γραπτώς και θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της IMCO.
20 Μαΐου 2020, από τις 17.00 έως τις 18.00
6.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Paolo Gentiloni, επίτροπο Οικονομίας, σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ στην έξαρση COVID-19
20 Μαΐου 2020, από τις 18.00 έως τις 18.45
7.	Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς
IMCO/9/02293
	2020/2018(INL)	

Εισηγητής:

Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE648.474v02-00
Επί της ουσίας:

IMCO*


Γνωμοδοτήσεις:

ITRE*
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


TRAN*
Josianne Cutajar (S&D)
PA – PE648.502v02-00
AM – PE650.671v01-00

CULT*
Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE648.287v01-00
AM – PE650.393v01-00

JURI*
Patrick Breyer (Verts/ALE)


LIBE*
Paul Tang (S&D)
PA – PE650.375v01-00
 
	Συνέχεια της εξέτασης του σχεδίου έκθεσης
8.	Καθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη
IMCO/9/02276
	2020/2014(INL)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Svenja Hahn (Renew)
PA – PE648.381v01-00
Επί της ουσίας:

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 26 Μαΐου 2020, ώρα 12.00
9.	Διάφορα
10.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	8 Ιουνίου 2020, από τις 14.00 έως τις 16.00 (Βρυξέλλες)

