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Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO(2020)1026_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 26 октомври 2020 г., 13.45–15.45 ч. и 16.45–18.45 ч.
Вторник, 27 октомври 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 11.30–12.30 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)
 и с дистанционно участие на членовете на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
26 октомври 2020 г., 13.45–15.45 ч.
1.	Избор на председател
2.	Избор на първи заместник-председател
3.	Приемане на дневния ред
4.	Съобщения на председателя
5.	Одобрение на протоколите от заседанията:
*** Време за дистанционно гласуване ***

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване на измененията по точки 6 и 7 (успоредно с дейностите на комисията)

Гласуването ще се проведе от 14.10 ч. до 15.40 ч. (брюкселско време).
6.	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


 
	Приемане на проекта на доклад
7.	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


Подпомагаща:

ENVI
Паскал Канфен (Renew)
AD – PE647.120v02-00
AM – PE647.121v01-00
 
	Приемане на проекта на доклад
------
8.	Размяна на мнения с Марош Шевчович, заместник-председател с ресор „Междуинституционални отношения и перспективи“, относно Стратегическия прогнозен доклад за 2020 г
9.	Нов план за действие за кръгова икономика
IMCO/9/02950
	2020/2077(INI)	

Докладчик по становище:

Ана Кавацини (Verts/ALE)
PA – PE652.282v01-00
AM – PE657.284v01-00
Водеща:

ENVI*
Ян Хойтема (Renew)
PR – PE652.387v01-00
 
	Разглеждане на изменения и на компромисни изменения
* * *
26 октомври 2020 г., 16.45–18.45 ч.
10.	Съобщения на председателя
Резултат от процедурата за дистанционно гласуване на измененията по точки 6 и 7.
*** Време за дистанционно гласуване ***

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване на окончателните гласувания по точки 6 и 7 (успоредно с дейности на комисията). Гласуването ще се проведе от 16.50 ч. до 17.50 ч. (брюкселско време).

Резултатите от окончателното гласуване ще бъдат съобщени писмено и публикувани на уебсайта на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите.
11.	Представяне на изследване на ГД за парламентарни изследвания относно прилагането на пакета на ЕС от мерки за отбраната. 
12.	Изпълнение на Директива 2009/81/ЕО относно възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността и на Директива 2009/43/ЕО относно трансфера на продукти, свързани с отбраната
IMCO/9/02103
	2019/2204(INI)	

Докладчик:

Крис Петерс (PPE)

Водеща:

IMCO


Подпомагаща:

AFET
Свен Миксер (S&D)
PA – PE657.437v01-00
 
	Разглеждане на проекта на доклад
Краен срок за внасяне на измененията: 11 ноември 2020 г., 12.00 ч.
13.	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


Подпомагаща:

EMPL
Марк Ботенга (GUE/NGL)
AD – PE647.038v02-00
AM – PE653.868v01-00
 
	Разглеждане на компромисните изменения
14.	Въздействие на правилата на ЕС в областта на свободното движение на работници и услуги: трудовата мобилност в рамките на ЕС като инструмент за съчетаване на нуждите и уменията на пазара на труда
IMCO/9/02247
	2020/2007(INI)	

Докладчик по становище:

Мортен Льокегор (Renew)
PA – PE657.157v01-00
Водеща:

EMPL*
Радан Кънев (PPE)

 
	Разглеждане на проекта на становище
Краен срок за внасяне на измененията: 29 октомври 2020 г., 12.00 ч.
* * *
27 октомври 2020 г., 9.00–10.30 ч.
15.	Размяна на мнения с Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера" – като част от структурирания диалог
27 октомври 2020 г., 10.30–11.00 ч.
16.	Лутбоксовете в онлайн игрите и тяхното въздействие върху потребителите, по-специално младите потребители – представяне на изследването
17.	Разни въпроси
18.	Следващи заседания
------
27 октомври 2020 г., 11.30–12.30 ч.
При закрити врати
19.	Заседание на координаторите

