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Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

IMCO(2020)1026_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45 και από 16.45 έως 18.45
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020, από 9.00 έως 11.00 και από 11.30 έως 12.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q2)
και με την εξ αποστάσεως συμμετοχή των βουλευτών της επιτροπής IMCO
26 Οκτωβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45
1.	Εκλογή προέδρου
2.	Εκλογή πρώτου ή πρώτης αντιπροέδρου
3.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
4.	Ανακοινώσεις της προέδρου
5.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
*** Ώρα των ψηφοφοριών (εξ αποστάσεως ψηφοφορία) ***

Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί των τροπολογιών για τα σημεία 6 και 7 (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής)

Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 14.10 έως τις 15.40 (ώρα Βρυξελλών).
6.	Αντιμετώπιση του ζητήματος 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


 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
7.	Προς μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και τους 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
 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
------
8.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρο για τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών, σχετικά με την έκθεση στρατηγικών προβλέψεων για το 2020
9.	Νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
IMCO/9/02950
	2020/2077(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Anna Cavazzini (Verts/ALE)
PA – PE652.282v01-00
AM – PE657.284v01-00
Επί της ουσίας:

ENVI*
Jan Huitema (Renew)
PR – PE652.387v01-00
 
	Εξέταση τροπολογιών και συμβιβαστικών τροπολογιών
* * *
26 Οκτωβρίου 2020, από 16.45 έως 18.45
10.	Ανακοινώσεις της προέδρου
Αποτέλεσμα της διαδικασίας της εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί των τροπολογιών για τα σημεία 6 και 7
*** Ώρα των ψηφοφοριών (εξ αποστάσεως ψηφοφορία) ***

Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας που αφορά την τελική ψηφοφορία για τα σημεία 6 και 7 (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής). Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 16.50 έως τις 17.50 (ώρα Βρυξελλών).

Τα αποτελέσματα της τελικής ψηφοφορίας θα κοινοποιηθούν γραπτώς και θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της επιτροπής IMCO.
11.	Παρουσίαση της μελέτης της EPRS σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων της ΕΕ για την άμυνα
12.	Εφαρμογή της οδηγίας 2009/81/ΕΚ σχετικά με τις συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, και της οδηγίας 2009/43/ΕΚ σχετικά με τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας
IMCO/9/02103
	2019/2204(INI)	

Εισηγητής:

Kris Peeters (PPE)

Επί της ουσίας:

IMCO


Γνωμοδοτήσεις:

AFET
Sven Mikser (S&D)
PA – PE657.437v01-00
 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 11 Νοεμβρίου 2020, ώρα 12.00
13.	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)
AD – PE647.038v02-00
AM – PE653.868v01-00
 
	Εξέταση των συμβιβαστικών τροπολογιών
14.	Επιπτώσεις των κανόνων της ΕΕ στην ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων και υπηρεσιών: η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ ως εργαλείο για την αντιστοίχιση των αναγκών της αγοράς εργασίας με τις δεξιότητες
IMCO/9/02247
	2020/2007(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Morten Løkkegaard (Renew)
PA – PE657.157v01-00
Επί της ουσίας:

EMPL*
Radan Kanev (PPE)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 29 Οκτωβρίου 2020, ώρα 12.00
* * *
27 Οκτωβρίου 2020, από 9.00 έως 10.30
15.	Ανταλλαγή απόψεων με τη Margrethe Vestager, Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου
27 Οκτωβρίου 2020, από 10.30 έως 11.00
16.	"Loot boxes" (ψηφιακά σεντούκια θησαυρού) σε διαδικτυακά παιχνίδια και η επίδρασή τους στους καταναλωτές, ιδίως στους νέους καταναλωτές — παρουσίαση της μελέτης
17.	Διάφορα
18.	Προσεχείς συνεδριάσεις
------
27 Οκτωβρίου 2020, από 11.30 έως 12.30
Κεκλεισμένων των θυρών
19.	Συνεδρίαση των συντονιστών

