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Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

IMCO(2020)0902_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Środa 2 września 2020 r., w godz. 13.45 – 15.45 i 16.45 – 18.45
Czwartek 3 września 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00
Bruksela
Sala: József Antall (6Q2)
Ze zdalnym udziałem członków komisji IMCO
2 września 2020 r., w godz. 13.45 – 15.45
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącej
3.	Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
	29 czerwca 2020 r.	PV – PE654.027v01-00
6-7 lipca 2020 r.	PV – PE654.094v01-00
Otwarcie procedury głosowania zdalnego w sprawie poprawek do punktów 4, 5 i 6 (równolegle z pracami komisji)
Głosowanie będzie otwarte w godz. 13.50 – 15.20 (czasu brukselskiego).
*** Głosowanie zdalne ***
4.	Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje
IMCO/9/03411

Sprawozdawca:

Leszek Miller (S&D)
PA – PE654.034v01-00
AM – PE655.652v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
5.	Sztuczna inteligencja w prawie karnym i jej zastosowanie przez policję i organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych
IMCO/9/02286
	2020/2016(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

LIBE
Tudor Ciuhodaru (S&D)
PR – PE652.625v01-00
AM – PE655.659v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
6.	Nowa strategia przemysłowa dla Europy
IMCO/9/02946
	2020/2076(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

ITRE*
Carlo Calenda (S&D)
PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
------
7.	Dążenie do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów
IMCO/9/02302
	2020/2021(INI)	

Sprawozdawca:

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

IMCO


 
	Rozpatrzenie poprawek i poprawek kompromisowych
8.	Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym
IMCO/9/02950
	2020/2077(INI)	

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

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

ENVI*
Jan Huitema (Renew)

 
	Rozpatrzenie projektu opinii
Termin składania poprawek: 9 września 2020 r., godz. 12.00
9.	Nowa strategia na rzecz europejskich MŚP
IMCO/9/03325

Sprawozdawczyni:

Liesje Schreinemacher (Renew)
PA – PE653.798v01-00
 
	Rozpatrzenie poprawek
* * *
2 września 2020 r., w godz. 16.45 – 17.00
10.	Komunikaty przewodniczącej
Wyniki procedury głosowania zdalnego w sprawie poprawek do punktów 4, 5 i 6.
2 września 2020 r., w godz. 17.00 – 18.00
Przy drzwiach zamkniętych
11.	Posiedzenie koordynatorów
* * *
3 września 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00
12.	Komunikaty przewodniczącej
*** Procedura głosowania zdalnego ***

Otwarcie procedury głosowania zdalnego w sprawie głosowań końcowych nad punktami 4, 5 i 6 (równolegle z pracami komisji). Głosowanie będzie otwarte w godz. 9.10 – 10.10 (czasu brukselskiego).
Wyniki głosowania końcowego zostaną przekazane na piśmie i opublikowane na stronie internetowej komisji IMCO.
W obecności Komisji
13.	Dalsza wymiana informacji z Komisją na temat aktualnej sytuacji w odniesieniu do trzech komunikatów w sprawie strategii cyfrowej dla Europy, sztucznej inteligencji i danych
14.	Sprawy różne
15.	Następne posiedzenia

