PE657.372v01-00	4/4	OJ\1213342BG.rtf
BG
OJ\1213342BG.rtf	3/4	PE657.372v01-00
	BG
OJ\1213342BG.rtf	PE657.372v01-00
BG	Единство в многообразието	BG

Европейски парламент
2019-2024
file_0.png

file_1.wmf




Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO(2020)0928_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 28 септември 2020 г., 10.00–12.00 ч. и 13.45–15.45 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)
И с дистанционно участие на членовете на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
28 септември 2020 г., 10.00–10.10 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:
*** Време за дистанционно гласуване ***
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване на измененията по точки 4 и 5 (успоредно с дейностите на комисията)

Гласуването ще се проведе от 10.10 ч. до 11.40 ч. (брюкселско време).
4.	Законодателен акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар
IMCO/9/02293
	2020/2018(INL)	

Докладчик:

Алекс Аджус Салиба (S&D)
PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00
Водеща:

IMCO*


Подпомагащи:

TRAN*
Джозиан Кутаяр (S&D)
AD – PE648.502v03-00
AM – PE650.671v01-00

CULT*
Петра Камереверт (S&D)
AD – PE648.287v02-00
AM – PE650.393v01-00

JURI*
Патрик Брайер (Verts/ALE)
AD – PE652.326v02-00
AM – PE653.841v01-00

LIBE*
Паул Танг (S&D)
AD – PE650.375v02-00
AM – PE652.452v01-00
 
	Приемане на проекта на доклад

5.	Нова стратегия за европейските МСП
IMCO/9/03325
	2020/2131(INI)	

Докладчик по становище:

Лише Схренемахер (Renew)
PA – PE653.798v01-00
AM – PE655.651v01-00
Водеща:

ITRE
Паоло Боркия (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Приемане на проекта на становище

------
28 септември 2020 г., 10.10–11.10 ч.
6.	Размяна на мнения с Тиери Бретон, член на Комисията, отговарящ за вътрешния пазар, относно справянето с предизвикателствата на кризата, предизвикана от COVID-19
28 септември 2020 г., 11.10–12.00 ч.
7.	Размяна на мнения с г-жа Клаудиа Дьор-Фос, държавен секретар, представител на германското председателство, относно мерките на държавите членки за справяне с COVID-19 кризата 
* * *
28 септември 2020 г., 13.45–15.45 ч.
8.	Съобщения на председателя
Резултат от процедурата за дистанционно гласуване на измененията по точки 4 и 5.
*** Процедура на дистанционно гласуване ***
Откриване на окончателното гласуване чрез процедура за дистанционно гласуване по точки 4 и 5 (успоредно с дейностите на комисията)

Гласуването ще се проведе от 13.50 ч. до 14.50 ч. (брюкселско време).

Резултатите от окончателното гласуване ще бъдат съобщени писмено и публикувани на уебсайта на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите.
------
9.	Предприемане на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на единния пазар
IMCO/9/02081
	2019/2190(INI)	

Докладчик:

Марион Валсман (PPE)
PR – PE647.016v01-00
AM – PE652.340v01-00
Водеща:

IMCO


 
	Разглеждане на компромисните изменения

10.	Прилагане на Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти (Регламент за строителните продукти)
IMCO/9/02516
	2020/2028(INI)	

Докладчик:

Кристиан Долешал (PPE)
PR – PE655.860v01-00
Водеща:

IMCO


 
	Разглеждане на проекта на доклад
	Краен срок за внасяне на измененията: 6 октомври 2020 г., 12.00 ч.

11.	Укрепване на единния пазар: бъдещето на свободното движение на услуги
IMCO/9/02300
	2020/2020(INI)	

Докладчик:

Мортен Льокегор (Renew)
PR – PE646.943v01-00
AM – PE653.761v01-00
Водеща:

IMCO


Подпомагащи:

EMPL
Марк Ботенга (GUE/NGL)
PA – PE647.038v01-00
AM – PE653.868v01-00
 
	Разглеждане на измененията

12.	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
Водеща:

IMCO


Подпомагащи:

ENVI
Паскал Канфен (Renew)
AD – PE647.120v02-00
AM – PE647.121v01-00
 
	Разглеждане на изменения и на компромисни изменения

13.	Разни въпроси
14.	Следващи заседания

