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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO(2020)1109_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 9 ноември 2020 г., 13.45–15.45 ч. и 16.45–17.45 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1)

и с дистанционно участие на членовете на комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите

9 ноември 2020 г., 13.45–15.45 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

*** Време за дистанционно гласуване ***
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване на измененията по точки 4 
и 5 (успоредно с дейности на комисията)
Гласуването ще се проведе от 13.50 ч. до 15.20 ч. (брюкселско време).

4. Нов план за действие за кръгова икономика
IMCO/9/02950
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BG

2020/2077(INI)

Докладчик по становище:
Ана Кавацини (Verts/ALE) PA – PE652.282v01-00

AM – PE657.284v01-00
Водеща:

ENVI* Ян Хойтема (Renew) PR – PE652.387v02-00
AM – PE660.071v01-00
AM – PE657.318v01-00

 Приемане на проекта на становище

5. Изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 по отношение на проспекта на ЕС 
за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с 
цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19
IMCO/9/03673
***I 2020/0155(COD) COM(2020)0281 – C9-0206/2020

Докладчик по становище:
Виржини Жорон (ID) PA – PE658.733v02-00

AM – PE659.048v01-00
Водеща:

ECON Ондржей Коваржик (Renew) PR – PE658.908v01-00

 Приемане на проекта на становище

------

Отчет относно текущи междуинституционални преговори

6. Създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на 
предприятията, включително малките и средните предприятия, и 
европейската статистика
IMCO/9/01385
***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Докладчик:
Брандо Бенифеи (S&D)

Водеща:
IMCO

7. Прилагане на Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани 
условия за предлагането на пазара на строителни продукти (Регламент за 
строителните продукти)
IMCO/9/02516

2020/2028(INI)

Докладчик:
Кристиан Долешал (PPE) PR – PE655.860v01-00

AM – PE658.822v01-00
Водеща:



OJ\1216876BG.rtf 3/3 PE660.098v01-00

BG

IMCO

 Разглеждане на измененията

Уебинар

8. Въздействието на COVID-19 върху вътрешния пазар и защитата на 
потребителите

* * *

9 ноември 2020 г., 16.45–17.45 ч.

9. Съобщения на председателя

Резултат от процедурата за дистанционно гласуване на измененията по точки 4 и 
5.

*** Процедура за дистанционно гласуване ***

Откриване на процедурата за окончателно дистанционно гласуване по точки 4 и 5 
(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.

10. Европейска стратегия за данните
IMCO/9/04414

2020/2217(INI)

Докладчик по становище:
Кристел Шалдемозе (S&D) PA – PE659.085v01-00

Водеща:
ITRE* Миапетра Кумпула-Натри (S&D) PR – PE657.163v03-00

 Разглеждане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 17 ноември 2020 г., 12.00 ч.

11. Разни въпроси

12. Следващи заседания

* * *
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