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Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

IMCO(2020)1026_1
NAPIRENDTERVEZET
Ülés
2020. október 26., hétfő, 13.45–15.45 és 16.45–18.45
2020. október 27., kedd, 9.00–11.00 és 11.30–12.30
Brüsszel
Terem: József Antall (4Q2)
és az IMCO bizottság tagjainak távkapcsolaton keresztül történő részvételével
2020. október 26., 13.45–15.45
1.	Az elnök megválasztása
2.	Az első alelnök megválasztása
3.	A napirend elfogadása
4.	Az elnök közleményei
5.	A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:
*** Távszavazás ***

A 6. és 7. napirendi pontra vonatkozó módosításokról szóló távszavazási eljárás megnyitása (a bizottsági eljárásokkal párhuzamosan)

A szavazás 14.10-től 14.40-ig tart (brüsszeli idő szerint).
6.	A termékbiztonság kérdésének kezelése az egységes piacon
IMCO/9/02081
	2019/2190(INI)	

Előadó:

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

IMCO


 
	Jelentéstervezet elfogadása
7.	A vállalkozások és a fogyasztók fenntartható egységes piaca felé
IMCO/9/02302
	2020/2021(INI)	

Előadó:

David Cormand (Verts/ALE)
PR – PE650.478v02-00
AM – PE653.970v01-00
Illetékes:

IMCO


Vélemény:

ENVI
Pascal Canfin (Renew)
AD – PE647.120v02-00
AM – PE647.121v01-00
 
	Jelentéstervezet elfogadása
------
8.	Eszmecsere Maroš Šefčovič-csal, az intézményközi kapcsolatokért és a tervezésért felelős alelnökkel a 2020. évi stratégiai előrejelzési jelentésről
9.	A körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv
IMCO/9/02950
	2020/2077(INI)	

A vélemény előadója:

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

ENVI*
Jan Huitema (Renew)
PR – PE652.387v01-00
 
	Módosítások és megegyezéses módosítások megvitatása
* * *
2020. október 26., 16.45–18.45
10.	Az elnök közleményei
A 6. és 7. napirendi pontra vonatkozó módosításokról tartott távszavazási eljárás eredménye.
*** Távszavazás ***

A 6. és 7. napirendi pontra vonatkozó zárószavazás távszavazási eljárásának megnyitása (a bizottsági eljárásokkal párhuzamosan). A szavazás 16.50-től 17.50-ig tart (brüsszeli idő szerint).

A zárószavazás eredményét írásban közlik és az IMCO honlapján közzéteszik.
11.	Az Európai Parlament Kutatószolgálata által az uniós védelmi csomag végrehajtásáról készített tanulmány ismertetése
12.	A honvédelem és biztonság területét érintő közbeszerzésekről szóló 2009/81/EK irányelv és a védelmi vonatkozású termékek transzferéről szóló 2009/43/EK irányelv végrehajtása
IMCO/9/02103
	2019/2204(INI)	

Előadó:

Kris Peeters (PPE)

Illetékes:

IMCO


Vélemény:

AFET
Sven Mikser (S&D)
PA – PE657.437v01-00
 
	Jelentéstervezet megvitatása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. november 11., 12.00
13.	Az egységes piac megerősítése: a szolgáltatások szabad mozgásának jövője
IMCO/9/02300
	2020/2020(INI)	

Előadó:

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

IMCO


Vélemény:

EMPL
Marc Botenga (GUE/NGL)
AD – PE647.038v02-00
AM – PE653.868v01-00
 
	Megegyezéses módosítások megvitatása
14.	Az uniós szabályok hatása a munkavállalók és a szolgáltatások szabad mozgására: az EU-n belüli munkaerő-mobilitás mint a munkaerő-piaci igényeket és készségeket összehangoló eszköz
IMCO/9/02247
	2020/2007(INI)	

A vélemény előadója:

Morten Løkkegaard (Renew)
PA – PE657.157v01-00
Illetékes:

EMPL*
Radan Kanev (PPE)

 
	Véleménytervezet megvitatása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. október 29., 12.00
* * *
2020. október 27., 9.00–10.30
15.	Eszmecsere Margrethe Vestagerrel, az Európai Bizottság a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnökével – a strukturált párbeszéd részeként
2020. október 27., 10.30–11.00
16.	Zsákmánydobozok (loot boxes) az online játékokban és azok fogyasztókra, különösen a fiatal fogyasztókra gyakorolt hatása – a tanulmány ismertetése
17.	Egyéb kérdések
18.	Következő ülés(ek)
------
2020. október 27., 11.30–12.30
Zárt ülés
19.	Koordinátorok ülése

