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Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

IMCO(2020)0902_1
NAPIRENDTERVEZET
Ülés
2020. szeptember 2., szerda, 13.45–15.45 és 16.45–18.45
2020. szeptember 3., csütörtök, 9.00–11.00
Brüsszel
Terem: József Antall (6Q2)
illetve az IMCO bizottság tagjainak távkapcsolaton keresztül történő részvételével
2020. szeptember 2., 13.45–15.45
1.	A napirend elfogadása
2.	Az elnök közleményei
3.	A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:
	2020. június 29.	PV – PE654.027v01-00
2020. július 6–7.	PV – PE654.094v01-00
A 4., 5. és 6. napirendi pontra vonatkozó módosításokról szóló távszavazási eljárás megnyitása (a bizottsági eljárásokkal párhuzamosan)
A szavazás 13.50-től 15.20-ig tart (brüsszeli idő szerint).
*** Távszavazás ***
4.	Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz
IMCO/9/03411

Előadó:

Leszek Miller (S&D)
PA – PE654.034v01-00
AM – PE655.652v01-00
 
	Véleménytervezet elfogadása
5.	Mesterséges intelligencia a büntetőjogban, és annak a rendőrség és igazságügyi hatóságok általi felhasználása büntetőügyekben
IMCO/9/02286
	2020/2016(INI)	

A vélemény előadója:

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

LIBE
Tudor Ciuhodaru (S&D)
PR – PE652.625v01-00
AM – PE655.659v01-00
 
	Véleménytervezet elfogadása
6.	Új európai iparstratégia
IMCO/9/02946
	2020/2076(INI)	

A vélemény előadója:

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

ITRE*
Carlo Calenda (S&D)
PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00
 
	Véleménytervezet elfogadása
------
7.	A vállalkozások és a fogyasztók fenntartható egységes piaca felé
IMCO/9/02302
	2020/2021(INI)	

Előadó:

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

IMCO


 
	Módosítások és megegyezéses módosítások megvitatása
8.	A körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv
IMCO/9/02950
	2020/2077(INI)	

A vélemény előadója:

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

ENVI*
Jan Huitema (Renew)

 
	Véleménytervezet megvitatása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. szeptember 9., 12.00
9.	Új stratégia az európai kkv-k számára
IMCO/9/03325

Előadó:

Liesje Schreinemacher (Renew)
PA – PE653.798v01-00
 
	A módosítások megvitatása
* * *
2020. szeptember 2., 16.45–17.00
10.	Az elnök közleményei
A 4., 5. és 6. napirendi pontra vonatkozó módosításokról tartott távszavazási eljárás eredménye.
2020. szeptember 2., 17.00–18.00
Zárt ülés
11.	Koordinátorok ülése
* * *
2020. szeptember 3., 9.00–11.00
12.	Az elnök közleményei
*** Távszavazási eljárás ***

A 4., 5. és 6. napirendi pontra vonatkozó zárószavazás távszavazási eljárásának megnyitása (a bizottsági eljárásokkal párhuzamosan). A szavazás 09.10-től 10.10-ig tart (brüsszeli idő szerint).
A zárószavazás eredményét írásban közlik és az IMCO honlapján közzéteszik.
A Bizottság jelenlétében
13.	Az európai digitális stratégiáról, a mesterséges intelligenciáról és az adatokról szóló három közleményt nyomon követő információcsere és a közlemények jelenlegi állásának megvitatása a Bizottsággal
14.	Egyéb kérdések
15.	Következő ülés(ek)

