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Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

IMCO(2020)1109_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45 και από 16.45 έως 17.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q1)
και με την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μελών της επιτροπής IMCO
9 Νοεμβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
*** Ώρα των ψηφοφοριών (εξ αποστάσεως ψηφοφορία) ***
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί των τροπολογιών για τα σημεία 4 και 5 (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής)
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 13.50 έως τις 15.20 (ώρα Βρυξελλών).
4.	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 – PE652.387v02-00
AM – PE660.071v01-00
AM – PE657.318v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
5.	Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19
IMCO/9/03673
***I	2020/0155(COD)	COM(2020)0281 – C9-0206/2020

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Virginie Joron (ID)
PA – PE658.733v02-00
AM – PE659.048v01-00
Επί της ουσίας:

ECON
Ondřej Kovařík (Renew)
PR – PE658.908v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
------
Ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις
6.	Θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές
IMCO/9/01385
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Εισηγητής:

Brando Benifei (S&D)

Επί της ουσίας:

IMCO


 
7.	Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών (κανονισμός για τα δομικά προϊόντα)
IMCO/9/02516
	2020/2028(INI)	

Εισηγητής:

Christian Doleschal (PPE)
PR – PE655.860v01-00
AM – PE658.822v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Εξέταση των τροπολογιών
Διαδικτυακό σεμινάριο
8.	Ο αντίκτυπος της νόσου COVID-19 στην εσωτερική αγορά και την προστασία των καταναλωτών
* * *
9 Νοεμβρίου 2020, από 16.45 έως 17.45
9.	Ανακοινώσεις της προέδρου
Αποτέλεσμα της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί των τροπολογιών για τα σημεία 4 και 5
*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας που αφορά τις τελικές ψηφοφορίες για τα σημεία 4 και 5 (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.
10.	Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα
IMCO/9/04414
	2020/2217(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Christel Schaldemose (S&D)
PA – PE659.085v01-00
Επί της ουσίας:

ITRE*
Miapetra Kumpula-Natri (S&D)
PR – PE657.163v03-00
 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 17 Νοεμβρίου 2020, ώρα 12.00
11.	Διάφορα
12.	Προσεχείς συνεδριάσεις
* * *

