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Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

IMCO(2020)0928_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 28 septembrie 2020, 10.00 - 12.00 și 13.45 - 15.45
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)
și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei IMCO
28 septembrie 2020, 10.00 - 10.10
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor
*** Votare de la distanță ***
Deschiderea procedurii de votare de la distanță asupra amendamentelor aferente punctelor 4 și 5 (în paralel cu lucrările comisiei)

Votarea va începe la ora 10.10 și se va încheia la ora 11.40 (ora Bruxelles-ului).
4.	Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice
	IMCO/9/02293
		2020/2018(INL)	
Raportor:

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

IMCO*


Avize:

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
	Adoptarea proiectului de raport

5.	O nouă strategie pentru IMM-urile europene
	IMCO/9/03325
		2020/2131(INI)	
Raportoare pentru aviz:

Liesje Schreinemacher (Renew)
PA – PE653.798v01-00
AM – PE655.651v01-00
Comisie competentă:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

------
28 septembrie 2020, 10.10 - 11.10
6.	Schimb de opinii cu Thierry Breton, comisar pentru piața internă, privind provocările asociate cu criza COVID-19
28 septembrie 2020, 11.10 - 12.00
7.	Schimb de opinii cu reprezentanta Președinției germane, secretara de stat Claudia Dörr-Voß, privind răspunsul statelor membre la criza COVID-19
* * *
28 septembrie 2020, 13.45 - 15.45
8.	Comunicări ale președinției
	Rezultatul procedurii de votare de la distanță asupra amendamentelor aferente punctelor 4 și 5.
*** Procedura de votare de la distanță ***
Deschiderea procedurii de votare de la distanță pentru voturile finale aferente punctelor 4 și 5 (în paralel cu lucrările comisiei)

Votarea va începe la ora 13.50 și se va încheia la ora 14.50 (ora Bruxelles-ului).

Rezultatele votului final vor fi comunicate în scris și publicate pe pagina de internet a Comisiei IMCO.
------
9.	Siguranța produselor pe piața unică
	IMCO/9/02081
		2019/2190(INI)	
Raportoare:

Marion Walsmann (PPE)
PR – PE647.016v01-00
AM – PE652.340v01-00
Comisie competentă:

IMCO


	Examinarea amendamentelor de compromis

10.	Punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții (Regulamentul privind produsele pentru construcții)
	IMCO/9/02516
		2020/2028(INI)	
Raportor:

Christian Doleschal (PPE)
PR – PE655.860v01-00
Comisie competentă:

IMCO


	Examinarea proiectului de raport

Termen de depunere a amendamentelor: 6 octombrie 2020, 12.00
11.	Consolidarea pieței interne: viitorul liberei circulații a serviciilor
	IMCO/9/02300
		2020/2020(INI)	
Raportor:

Morten Løkkegaard (Renew)
PR – PE646.943v01-00
AM – PE653.761v01-00
Comisie competentă:

IMCO


Avize:

EMPL
Marc Botenga (GUE/NGL)
PA – PE647.038v01-00
AM – PE653.868v01-00
	Examinarea amendamentelor

12.	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


Avize:

ENVI
Pascal Canfin (Renew)
AD – PE647.120v02-00
AM – PE647.121v01-00
	Examinarea amendamentelor și a amendamentelor de compromis

13.	Chestiuni diverse
14.	Reuniuni următoare

