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Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

IMCO(2020)0902_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Miercuri, 2 septembrie 2020, 13.45 - 15.45 și 16.45 - 18.45
Joi, 3 septembrie 2020, 9.00 - 11.00
Bruxelles
Sala: József Antall (6Q2)
și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei IMCO
2 septembrie 2020, 13.45 - 15.45
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	29 iunie 2020	PV – PE654.027v01-00

6-7 iulie 2020	PV – PE654.094v01-00
Deschiderea procedurii de votare de la distanță asupra amendamentelor aferente punctelor 4, 5 și 6 (în paralel cu lucrările comisiei)
Votarea va fi deschisă între orele 13.50 și 15.20 (ora Bruxelles-ului).
*** Votare de la distanță ***
4.	Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 - toate secțiunile
	IMCO/9/03411
Raportor:

Leszek Miller (S&D)
PA – PE654.034v01-00
AM – PE655.652v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

5.	Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în procedurile penale
	IMCO/9/02286
		2020/2016(INI)	
Raportor pentru aviz:

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

LIBE
Tudor Ciuhodaru (S&D)
PR – PE652.625v01-00
AM – PE655.659v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

6.	O nouă strategie industrială pentru Europa
	IMCO/9/02946
		2020/2076(INI)	
Raportor pentru aviz:

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

ITRE*
Carlo Calenda (S&D)
PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00
	Adoptarea proiectului de aviz

------
7.	Către o piață unică mai sustenabilă pentru întreprinderi și consumatori
	IMCO/9/02302
		2020/2021(INI)	
Raportor:

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

IMCO


	Examinarea amendamentelor și a amendamentelor de compromis

8.	Un nou plan de acțiune privind economia circulară
	IMCO/9/02950
		2020/2077(INI)	
Raportoare pentru aviz:

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

ENVI*
Jan Huitema (Renew)

	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 9 septembrie 2020, 12.00
9.	O nouă strategie pentru IMM-urile europene
	IMCO/9/03325
Raportoare:

Liesje Schreinemacher (Renew)
PA – PE653.798v01-00
	Examinarea amendamentelor

* * *
2 septembrie 2020, 16.45 - 17.00
10.	Comunicări ale președinției
Rezultatul procedurii de votare de la distanță asupra amendamentelor aferente punctelor 4, 5 și 6.
2 septembrie 2020, 17.00 - 18.00
Cu ușile închise
11.	Reuniune a coordonatorilor
* * *
3 septembrie 2020, 9.00 - 11.00
12.	Comunicări ale președinției
*** Procedura de votare de la distanță ***

Deschiderea procedurii de votare de la distanță pentru voturile finale aferente punctelor 4, 5 și 6 (în paralel cu lucrările comisiei). Votarea va fi deschisă între orele 9.10 și 10.10 (ora Bruxelles-ului).
Rezultatele votului final vor fi comunicate în scris și publicate pe pagina de internet a Comisiei IMCO.
În prezența Comisiei
13.	Situația actuală și un nou schimb de opinii cu Comisia în legătură cu cele trei comunicări privind strategia digitală pentru Europa, IA și datele
14.	Chestiuni diverse
15.	Reuniuni următoare

