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Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

IMCO(2020)0520_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Neeilinis posėdis
2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis, 13.45–15.45 val. ir 16.45–18.45 val.
Briuselis
Salė: József Antall (4Q1)
IMCO komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu
2020 m. gegužės 20 d. 13.45–14.00 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininkės pranešimai
Balsavimo nuotoliniu būdu dėl pakeitimų procedūros pradžia (vykstant komiteto procedūrai)
Balsavimas vyks nuo 13.50 val. iki 14.50 val. (Briuselio laiku).
*** Balsavimo nuotoliniu būdu procedūra ***
Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai – tiek esantys komitetų posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos e. paštu, naudodamiesi spausdintiniais balsavimo biuleteniais (balsavimo sąrašais).
3.	Rekomendacijos dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste
IMCO/9/02384
	2020/2023(INI)	

Nuomonės referentas:

Kris Peeters (PPE)
PA – PE648.346v02-00
AM – PE650.361v02-00
Atsakingas komitetas:

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

 
	Nuomonės projekto tvirtinimas

2020 m. gegužės 20 d. 14.00–15.45 val.
4.	Keitimasis nuomonėmis su Europos vartotojų organizacijų asociacijos generaline direktore Monique Goyens ir organizacijos „BusinessEurope“ generaliniu direktoriumi Markusu Beyreriu
------
2020 m. gegužės 20 d. 16.45–17.00 val.
5.	Pirmininkės pranešimai
Balsavimo nuotoliniu būdu dėl pakeitimų procedūros rezultatai (rekomendacijos dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste)
*** Balsavimo nuotoliniu būdu procedūra ***
Balsavimo nuotoliniu būdu procedūros dėl galutinio balsavimo pradžia. Balsavimas vyks nuo 16.50 val. iki 17.50 val. (Briuselio laiku).

Apie galutinio balsavimo rezultatus bus pranešta raštu. Rezultatai taip pat bus paskelbti IMCO komiteto interneto svetainėje.
2020 m. gegužės 20 d. 17.00–18.00 val.
6.	Keitimasis nuomonėmis su už ekonomiką atsakingu Komisijos nariu Paolo Gentiloni dėl ES atsako į COVID-19 protrūkį
2020 m. gegužės 20 d. 18.00–18.45 val.
7.	Skaitmeninių paslaugų aktas: bendrosios rinkos veikimo gerinimas
IMCO/9/02293
	2020/2018(INL)	

Pranešėjas:

Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE648.474v02-00
Atsakingas komitetas:

IMCO*


Nuomonę teikiantys komitetai:

ITRE*
Sprendimas: nuomonės neteikti


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
 
	Tolesnis pranešimo projekto svarstymas

8.	Naudojant dirbtinį intelektą taikoma civilinės atsakomybės tvarka
IMCO/9/02276
	2020/2014(INL)	

Nuomonės referentė:

Svenja Hahn (RENEW)
PA – PE648.381v01-00
Atsakingas komitetas:

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
 
	Nuomonės projekto svarstymas
	Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. gegužės 26 d. 12.00 val.

9.	Kiti klausimai
10.	Kiti posėdžiai
	2020 m. birželio 8 d. 14.00–16.00 val. (Briuselis)


