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Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

IMCO(2020)1109_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. lapkričio 9 d., pirmadienis, 13.45–15.45 val. ir 16.45–17.45 val.
Briuselis
Salė: József Antall (4Q1)
IMCO komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu
2020 m. lapkričio 9 d. 13.45–15.45 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininkės pranešimai
3.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
*** Nuotolinis balsavimas ***
Nuotolinio balsavimo procedūros dėl 4 ir 5 punktų pakeitimų pradžia (vykstant komiteto procedūrai).
Balsavimas vyks nuo 13.50 val. iki 15.20 val. (Briuselio laiku).
4.	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 – PE652.387v02-00
AM – PE660.071v01-00
AM – PE657.318v01-00
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas
5.	Dalinis Reglamento (ES) 2017/1129 keitimas dėl ES atsigavimo prospekto ir finansų tarpininkams skirtų tikslinių pakeitimų siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos
IMCO/9/03673
***I	2020/0155(COD)	COM(2020)0281 – C9-0206/2020

Nuomonės referentė:

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

ECON
Ondřej Kovařík (Renew)
PR – PE658.908v01-00
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas
------
Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita
6.	Bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos sukūrimas
IMCO/9/01385
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Pranešėjas:

Brando Benifei (S&D)

Atsakingas komitetas:

IMCO


 
7.	Reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos, įgyvendinimas
IMCO/9/02516
	2020/2028(INI)	

Pranešėjas:

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

IMCO


 
	Pakeitimų svarstymas
Internetinis seminaras
8.	Covid-19 poveikis vidaus rinkai ir vartotojų apsaugai
* * *
2020 m. lapkričio 9 d. 16.45–17.45 val.
9.	Pirmininkės pranešimai
Nuotolinio balsavimo procedūros dėl 4 ir 5 punktų pakeitimų rezultatai.
*** Balsavimo nuotoliniu būdu procedūra ***

Nuotolinio balsavimo procedūros dėl galutinio balsavimo dėl 4 ir 5 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.
10.	Europos strategija duomenų srityje
IMCO/9/04414
	2020/2217(INI)	

Nuomonės referentė:

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

ITRE*
Miapetra Kumpula-Natri (S&D)
PR – PE657.163v03-00
 
	Nuomonės projekto svarstymas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. lapkričio 17 d. 12.00 val.
11.	Kiti klausimai
12.	Kiti posėdžiai
* * *

