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Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

IMCO(2020)1109_1
NAPIRENDTERVEZET
Ülés
2020. november 9., hétfő, 13.45–15.45 és 16.45–17.45
Brüsszel
Terem: József Antall (4Q1)
és az IMCO bizottság tagjainak távkapcsolaton keresztül történő részvételével
2020. november 9., 13.45–15.45
1.	A napirend elfogadása
2.	Az elnök közleményei
3.	A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:
*** Távszavazás ***
A 4. és 5. napirendi pontra vonatkozó módosításokról szóló távszavazási eljárás megnyitása (a bizottsági eljárásokkal párhuzamosan)
A szavazás 13.50-től 15.20-ig tart (brüsszeli idő szerint).
4.	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 – PE652.387v02-00
AM – PE660.071v01-00
AM – PE657.318v01-00
 
	Véleménytervezet elfogadása
5.	Az (EU) 2017/1129 rendeletnek a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése érdekében az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó célzott kiigazítások tekintetében történő módosításáról
IMCO/9/03673
***I	2020/0155(COD)	COM(2020)0281 – C9-0206/2020

A vélemény előadója:

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

ECON
Ondřej Kovařík (Renew)
PR – PE658.908v01-00
 
	Véleménytervezet elfogadása
------
Jelentés a folyamatban levő intézményközi tárgyalásokról
6.	Az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozása
IMCO/9/01385
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Előadó:

Brando Benifei (S&D)

Illetékes:

IMCO


 
7.	Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló 305/2011/EU rendelet végrehajtása (az építési termékekről szóló rendelet)
IMCO/9/02516
	2020/2028(INI)	

Előadó:

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

IMCO


 
	A módosítások megvitatása
Webinárium
8.	A Covid19-járvány belső piacra és fogyasztóvédelemre gyakorolt hatása
* * *
2020. november 9., 16.45–17.45
9.	Az elnök közleményei
A 4. és 5. napirendi pontra vonatkozó módosításokról tartott távszavazási eljárás eredménye.
*** Távszavazási eljárás ***

A távszavazási eljárás megnyitása a 4. és 5. napirendi pontra vonatkozó zárószavazásokhoz (a bizottsági eljárásokkal párhuzamosan)
A szavazás 16.50-től 17.50-ig tart (brüsszeli idő).
A zárószavazás eredményét írásban közlik és az IMCO honlapján közzéteszik.
10.	Európai adatstratégia
IMCO/9/04414
	2020/2217(INI)	

A vélemény előadója:

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

ITRE*
Miapetra Kumpula-Natri (S&D)
PR – PE657.163v03-00
 
	Véleménytervezet megvitatása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. november 17., 12.00
11.	Egyéb kérdések
12.	Következő ülés(ek)
* * *

