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Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

IMCO(2020)0928_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020, από 10.00 έως 12.00 και από 13.45 έως 15.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q2)
και με την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μελών της IMCO
28 Σεπτεμβρίου 2020, από 10.00 έως 10.10
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
*** Ώρα των ψηφοφοριών (εξ αποστάσεως ψηφοφορία) ***
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί των τροπολογιών για τα σημεία 4 και 5 (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής)

Η ψηφοφορία διεξάγεται από τις 10.10 έως τις 11.40 (ώρα Βρυξελλών).
4.	Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς
IMCO/9/02293
	2020/2018(INL)	

Εισηγητής:

Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO*


Γνωμοδοτήσεις:

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

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

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

LIBE*
Paul Tang (S&D)
AD – PE650.375v02-00
AM – PE652.452v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
5.	Μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ
IMCO/9/03325
	2020/2131(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Liesje Schreinemacher (Renew)
PA – PE653.798v01-00
AM – PE655.651v01-00
Επί της ουσίας:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
------
28 Σεπτεμβρίου 2020, από 10.10 έως 11.10
6.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Thierry Breton, επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η κρίση COVID-19
28 Σεπτεμβρίου 2020, από 11.10 έως 12.00
7.	Ανταλλαγή απόψεων με την εκπρόσωπο της Γερμανικής Προεδρίας, Υφυπουργό κ. Claudia Dörr-Voß, σχετικά με την απόκριση των κρατών μελών στην κρίση COVID-19
* * *
28 Σεπτεμβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45
8.	Ανακοινώσεις της προέδρου
Αποτέλεσμα της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί των τροπολογιών για τα σημεία 4 και 5
*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας που αφορά τις τελικές ψηφοφορίες για τα σημεία 4 και 5 (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής)

Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 13.50 έως τις 14.50 (ώρα Βρυξελλών).

Τα αποτελέσματα της τελικής ψηφοφορίας θα κοινοποιηθούν γραπτώς και θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της IMCO.
------
9.	Αντιμετώπιση της ασφάλειας των προϊόντων στην ενιαία αγορά
IMCO/9/02081
	2019/2190(INI)	

Εισηγήτρια:

Marion Walsmann (PPE)
PR – PE647.016v01-00
AM – PE652.340v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Εξέταση των συμβιβαστικών τροπολογιών
10.	Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών (κανονισμός για τα δομικά προϊόντα)
IMCO/9/02516
	2020/2028(INI)	

Εισηγητής:

Christian Doleschal (PPE)
PR – PE655.860v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 6 Οκτωβρίου 2020, ώρα 12.00
11.	Ενίσχυση της ενιαίας αγοράς: το μέλλον της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών
IMCO/9/02300
	2020/2020(INI)	

Εισηγητής:

Morten Løkkegaard (Renew)
PR – PE646.943v01-00
AM – PE653.761v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO


Γνωμοδοτήσεις:

EMPL
Marc Botenga (GUE/NGL)
PA – PE647.038v01-00
AM – PE653.868v01-00
 
	Εξέταση των τροπολογιών
12.	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


Γνωμοδοτήσεις:

ENVI
Pascal Canfin (Renew)
AD – PE647.120v02-00
AM – PE647.121v01-00
 
	Εξέταση τροπολογιών και συμβιβαστικών τροπολογιών
13.	Διάφορα
14.	Προσεχείς συνεδριάσεις

