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Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

IMCO(2020)1026_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 26 octombrie 2020, 13.45 - 15.45 și 16.45 - 18.45
Marți, 27 octombrie 2020, 9.00 - 11.00 și 11.30 - 12.30
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)
și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei IMCO
26 octombrie 2020, 13.45 - 15.45
1.	Alegerea președintelui sau a președintei
2.	Alegerea primului vicepreședinte sau a primei vicepreședinte
3.	Adoptarea ordinii de zi
4.	Comunicări ale președinției
5.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
*** Votare de la distanță ***

Deschiderea procedurii de votare de la distanță asupra amendamentelor de la punctele 6 și 7 (în paralel cu lucrările comisiei)

Votarea va fi deschisă între orele 14.10 - 15.40 (ora Bruxelles-ului).
6.	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


 
	Adoptarea proiectului de raport
7.	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
 
	Adoptarea proiectului de raport
------
8.	Schimb de opinii cu Maroš Šefčovič, vicepreședinte pentru relații interinstituționale și prospectivă, privind Raportul de prospectivă strategică 2020
9.	Un nou plan de acțiune privind economia circulară
IMCO/9/02950
	2020/2077(INI)	

Raportoare pentru aviz:

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

ENVI*
Jan Huitema (Renew)
PR – PE652.387v01-00
 
	Examinarea amendamentelor și a amendamentelor de compromis
* * *
26 octombrie 2020, 16.45 - 18.45
10.	Comunicări ale președinției
Rezultatul procedurii de votare de la distanță asupra amendamentelor de la punctele 6 și7.
*** Votare de la distanță ***

Deschiderea procedurii de votare de la distanță pentru voturile finale de la punctele 6 și 7 (în paralel cu lucrările comisiei). Votarea va fi deschisă între orele 16.50 - 17.50 (ora Bruxelles-ului).

Rezultatele votului final vor fi comunicate în scris și publicate pe pagina de internet a Comisiei IMCO.
11.	Prezentarea studiului EPRS privind punerea în aplicare a pachetului de măsuri al UE în materie de apărare
12.	Punerea în aplicare a Directivei 2009/81/CE privind achizițiile publice în domeniul apărării și securității și a Directivei 2009/43/CE privind transferul de produse din domeniul apărării
IMCO/9/02103
	2019/2204(INI)	

Raportor:

Kris Peeters (PPE)

Comisie competentă:

IMCO


Avize:

AFET
Sven Mikser (S&D)
PA – PE657.437v01-00
 
	Examinarea proiectului de raport
Termen de depunere a amendamentelor: 11 noiembrie 2020, 12.00
13.	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)
AD – PE647.038v02-00
AM – PE653.868v01-00
 
	Examinarea amendamentelor de compromis
14.	Impactul normelor europene asupra liberei circulații a lucrătorilor și serviciilor: mobilitatea forței de muncă în cadrul Uniunii, un instrument pentru a corela nevoile pieței muncii cu competențele
IMCO/9/02247
	2020/2007(INI)	

Raportor pentru aviz:

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

EMPL*
Radan Kanev (PPE)

 
	Examinarea proiectului de aviz
Termen de depunere a amendamentelor: 29 octombrie 2020, 12.00
* * *
27 octombrie 2020, 9.00 - 10.30
15.	Schimb de opinii cu Margrethe Vestager, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru o Europă pregătită pentru era digitală - ca parte a dialogului structural
27 octombrie 2020, 10.30 - 11.00
16.	„Loot boxes” din jocurile online și efectul acestora asupra consumatorilor, în special asupra consumatorilor tineri — prezentarea studiului
17.	Chestiuni diverse
18.	Reuniuni următoare
------
27 octombrie 2020, 11.30 - 12.30
Cu ușile închise
19.	Reuniune a coordonatorilor

