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Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

IMCO(2020)0902_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45 και από 16.45 έως 18.45
Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020, από 9.00 έως 11.00
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (6Q2)
και με την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μελών της IMCO
2 Σεπτεμβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	29 Ιουνίου 2020	PV – PE654.027v01-00
6-7 Ιουλίου 2020	PV – PE654.094v01-00
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί των τροπολογιών για τα σημεία 4, 5 και 6 (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής)
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 13.50 έως τις 15.20 (ώρα Βρυξελλών).
*** Ώρα των εξ αποστάσεως ψηφοφοριών ***
4.	Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
IMCO/9/03411

Εισηγητής:

Leszek Miller (S&D)
PA – PE654.034v01-00
AM – PE655.652v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
5.	Η τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και η χρήση της από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις
IMCO/9/02286
	2020/2016(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Marcel Kolaja (Verts/ALE)
PA – PE648.565v01-00
AM – PE653.820v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE
Tudor Ciuhodaru (S&D)
PR – PE652.625v01-00
AM – PE655.659v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
6.	Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη
IMCO/9/02946
	2020/2076(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Adam Bielan (ECR)
PA – PE652.383v01-00
AM – PE652.522v02-00
Επί της ουσίας:

ITRE*
Carlo Calenda (S&D)
PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
------
7.	Προς μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά για επιχειρήσεις και καταναλωτές
IMCO/9/02302
	2020/2021(INI)	

Εισηγητής:

David Cormand (Verts/ALE)
PR – PE650.478v02-00
AM – PE653.970v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Εξέταση τροπολογιών και συμβιβαστικών τροπολογιών
8.	Νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
IMCO/9/02950
	2020/2077(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Anna Cavazzini (Verts/ALE)
PA – PE652.282v01-00
Επί της ουσίας:

ENVI*
Jan Huitema (Renew)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 9 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 12.00
9.	Μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ
IMCO/9/03325

Εισηγήτρια:

Liesje Schreinemacher (Renew)
PA – PE653.798v01-00
 
	Εξέταση των τροπολογιών
* * *
2 Σεπτεμβρίου 2020, από 16.45 έως 17.00
10.	Ανακοινώσεις της προέδρου
Αποτέλεσμα της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί των τροπολογιών για τα σημεία 4, 5 και 6
2 Σεπτεμβρίου 2020, από 17.00 έως 18.00
Κεκλεισμένων των θυρών
11.	Συνεδρίαση των συντονιστών
* * *
3 Σεπτεμβρίου 2020, από 9.00 έως 11.00
12.	Ανακοινώσεις της προέδρου
*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας που αφορά την τελική ψηφοφορία για τα σημεία 4, 5 και 6 (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής). Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 09.10 έως τις 10.10 (ώρα Βρυξελλών).
Τα αποτελέσματα της τελικής ψηφοφορίας θα κοινοποιηθούν γραπτώς και θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της IMCO.
Παρουσία της Επιτροπής
13.	Επακόλουθη ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή και ενημέρωση σχετικά με την πορεία των εργασιών όσον αφορά τις τρεις ανακοινώσεις σχετικά με την ψηφιακή στρατηγική για την Ευρώπη, την τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα
14.	Διάφορα
15.	Προσεχείς συνεδριάσεις

