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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO(2020)0902_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 2 септември 2020 г., 13.45–15.45 ч. и 16.45–18.45 ч.

Четвъртък, 3 септември 2020 г., 9.00–11.00 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (6Q2)

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

2 септември 2020 г., 13.45–15.45 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:
 29 юни 2020 г. PV – PE654.027v01-00
 6-7 юли 2020 г. PV – PE654.094v01-00

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване на измененията по точки 4, 
5 и 6 (успоредно с дейности на комисията)
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Гласуването ще се проведе от 13.50 ч. до 15.20 ч. (брюкселско време).

*** Време за дистанционно гласуване ***

4. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година – всички
раздели
IMCO/9/03411

Докладчик:
Лешек Милер (S&D) PA – PE654.034v01-00

AM – PE655.652v01-00

 Приемане на проекта на становище

5. Изкуственият интелект в наказателното право и използването му от
полицията и съдебните органи по наказателноправни въпроси
IMCO/9/02286

2020/2016(INI)

Докладчик по становище:
Марцел Колая (Verts/ALE) PA – PE648.565v01-00

AM – PE653.820v01-00
Водеща:

LIBE Тудор Чуходару (S&D) PR – PE652.625v01-00
AM – PE655.659v01-00

 Приемане на проекта на становище

6. Нова промишлена стратегия за Европа
IMCO/9/02946

2020/2076(INI)

Докладчик по становище:
Адам Белан (ECR) PA – PE652.383v01-00

AM – PE652.522v02-00
Водеща:

ITRE* Карло Календа (S&D) PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00

 Приемане на проекта на становище

------

7. Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите
IMCO/9/02302

2020/2021(INI)

Докладчик:
Давид Корман (Verts/ALE) PR – PE650.478v02-00

AM – PE653.970v01-00
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Водеща:
IMCO

 Разглеждане на изменения и на компромисни изменения

8. Нов план за действие за кръгова икономика
IMCO/9/02950

2020/2077(INI)

Докладчик по становище:
Ана Кавацини (Verts/ALE) PA – PE652.282v01-00

Водеща:
ENVI* Ян Хойтема (Renew)

 Разглеждане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 9 септември 2020 г., 12.00 ч.

9. Нова стратегия за европейските МСП
IMCO/9/03325

Докладчик:
Лише Схренемахер (Renew) PA – PE653.798v01-00

 Разглеждане на измененията

* * *

2 септември 2020 г., 16.45–17.00 ч.

10. Съобщения на председателя

Резултат от процедурата за дистанционно гласуване на измененията по точки 4, 
5 и 6.

2 септември 2020 г., 17.00–18.00 ч.

При закрити врати

11. Заседание на координаторите

* * *

3 септември 2020 г., 9.00–11.00 ч.

12. Съобщения на председателя

*** Процедура за дистанционно гласуване ***

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване на окончателните
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гласувания по точки 4, 5 и 6 (успоредно с дейности на комисията). Гласуването
ще се проведе от 9.10 ч. до 10.10 ч. (брюкселско време).
Резултатите от окончателното гласуване ще бъдат съобщени писмено и
публикувани на уебсайта на комисията по вътрешния пазар и защита на
потребителите.

В присъствието на Комисията

13. Последващ обмен и актуално състояние с Комисията относно трите
съобщения относно стратегията в областта на цифровите технологии за
Европа, изкуствения интелект и данните

14. Разни въпроси

15. Следващи заседания
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