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Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

IMCO(2020)1026_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. spalio 26 d., pirmadienis, 13.45–15.45 val. ir 16.45–18.45 val.
2020 m. spalio 27 d., antradienis, 9.00–11.00 val. ir 11.30–12.30 val.
Briuselis
Salė: József Antall (4Q2)
IMCO komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu
2020 m. spalio 26 d. 13.45–15.45 val.
1.	Pirmininko rinkimai
2.	Pirmojo pirmininko pavaduotojo rinkimai
3.	Darbotvarkės tvirtinimas
4.	Pirmininkės pranešimai
5.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
*** Nuotolinis balsavimas ***

Nuotolinio balsavimo procedūros dėl 6 ir 7 punktų pakeitimų pradžia (vykstant komiteto procedūrai)

Balsavimas vyks nuo 14.10 val. iki 15.40 val. (Briuselio laiku)
6.	Produktų saugos bendrojoje rinkoje klausimo sprendimas
IMCO/9/02081
	2019/2190(INI)	

Pranešėja:

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

IMCO


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

7.	Tvaresnės bendros rinkos verslui ir vartotojams kūrimas
IMCO/9/02302
	2020/2021(INI)	

Pranešėjas:

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

IMCO


Nuomonę teikiantis komitetas:

ENVI
Pascal Canfin (RENEW)
AD – PE647.120v02-00
AM – PE647.121v01-00
 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

------
8.	Keitimasis nuomonėmis su už institucijų ryšius ir perspektyvas atsakingu Komisijos pirmininko pavaduotoju Marošu Šefčovičiumi dėl 2020 m. strateginio prognozavimo ataskaitos
9.	Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas
IMCO/9/02950
	2020/2077(INI)	

Nuomonės referentė:

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

ENVI*
Jan Huitema (RENEW)
PR – PE652.387v01-00
 
	Pakeitimų ir kompromisinių pakeitimų svarstymas

* * *
2020 m. spalio 26 d. 16.45–18.45 val.
10.	Pirmininkės pranešimai
Nuotolinio balsavimo procedūros dėl 6 ir 7 punktų pakeitimų rezultatai
*** Nuotolinis balsavimas ***

Nuotolinio balsavimo procedūros dėl galutinio balsavimo dėl 6 ir 7 punktų pradžia (vykstant komiteto procedūrai). Balsavimas vyks nuo 16.50 val. iki 17.50 val. (Briuselio laiku).

Apie galutinio balsavimo rezultatus bus pranešta raštu. Rezultatai taip pat bus paskelbti IMCO komiteto interneto svetainėje.
11.	EPRS tyrimo dėl ES gynybos dokumentų rinkinio įgyvendinimo pristatymas
12.	Direktyvos 2009/81/EB dėl viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityse ir Direktyvos 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo įgyvendinimas
IMCO/9/02103
	2019/2204(INI)	

Pranešėjas:

Kris Peeters (PPE)

Atsakingas komitetas:

IMCO


Nuomonę teikiantis komitetas:

AFET
Sven Mikser (S&D)
PA – PE657.437v01-00
 
	Pranešimo projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. lapkričio 11 d. 12.00 val.
13.	Bendrosios rinkos stiprinimas: laisvo paslaugų judėjimo ateitis
IMCO/9/02300
	2020/2020(INI)	

Pranešėjas:

Morten Løkkegaard (RENEW)
PR – PE646.943v01-00
AM – PE653.761v01-00
Atsakingas komitetas:

IMCO


Nuomonę teikiantis komitetas:

EMPL
Marc Botenga (GUE/NGL)
AD – PE647.038v02-00
AM – PE653.868v01-00
 
	Kompromisinių pakeitimų svarstymas

14.	ES taisyklių poveikis laisvam darbuotojų ir paslaugų judėjimui: darbo jėgos judumas ES viduje kaip priemonė darbo rinkos poreikiams ir įgūdžiams suderinti
IMCO/9/02247
	2020/2007(INI)	

Nuomonės referentas:

Morten Løkkegaard (RENEW)
PA – PE657.157v01-00
Atsakingas komitetas:

EMPL*
Radan Kanev (PPE)

 
	Nuomonės projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. spalio 29 d. 12.00 val.
* * *
2020 m. spalio 27 d. 9.00–10.30 val.
15.	Keitimasis nuomonėmis vykdant struktūrinį dialogą su vykdomąja Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager, atsakinga už prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą
2020 m. spalio 27 d. 10.30–11.00 val.
16.	Skrynelės (angl. loot boxes) internetiniuose žaidimuose ir jų poveikis vartotojams, visų pirma jauniems vartotojams. Tyrimo pristatymas
17.	Kiti klausimai
18.	Kiti posėdžiai
------
2020 m. spalio 27 d. 11.30–12.30 val.
Uždaras
19.	Koordinatorių posėdis

