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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO(2021)0111_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 11 януари 2021 г., 13.45–16.15 ч. и 16.45–18.45 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (1A002)

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

11 януари 2021 г., 13.45–16.15 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)
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Гласуването ще се проведе от 13.50 ч. до 14.50 ч. (брюкселско време).

4. Европейска стратегия за данните
IMCO/9/04414

2020/2217(INI)

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

AM – PE660.338v01-00
Водеща:

ITRE* Миапетра Кумпула-Натри (S&D) PR – PE657.163v03-00
AM – PE660.285v01-00

 Приемане на проекта на становище

5. Въздействие на правилата на ЕС в областта на свободното движение на 
работници и услуги: трудовата мобилност в рамките на ЕС като 
инструмент за съчетаване на нуждите и уменията на пазара на труда
IMCO/9/02247

2020/2007(INI)

Докладчик по становище:
Мортен Льокегор (Renew) PA – PE657.157v01-00

AM – PE658.913v01-00
Водеща:

EMPL* Радан Кънев (PPE) PR – PE660.195v01-00

 Приемане на проекта на становище

------

6. Размяна на мнения с Паоло Джентилони, член на Комисията, отговарящ за 
икономиката

• Представяне на предложението за обслужване на едно гише в митниците
• Структуриран диалог

Отчет относно текущи междуинституционални преговори

7. 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:
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 Докладване пред комисията
 Гласуване относно временното споразумение вследствие на 

междуинституционални преговори

8. Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на 
митниците
IMCO/9/01386
***I 2018/0232(COD) COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Докладчик:
Мария Грапини (S&D)

Водеща:
IMCO

 Докладване пред комисията
 Гласуване относно временното споразумение вследствие на 

междуинституционални преговори

9. Сесия за законодателен контрол с Комисията за оценка на Регламента 
относно блокирането на географски принцип

* * *

11 януари 2021 г., 16.45–18.45 ч.

10. Съобщения на председателя

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

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване относно:

1. окончателни гласувания по точки 4 и 5;
2. гласувания относно временните споразумения вследствие на 
междуинституционални преговори под точки 7 и 8.

Гласуването ще се проведе от 16.50 ч. до 17.20 ч. (брюкселско време) успоредно с 
дейности на комисията.
Резултатите от окончателното гласуване ще бъдат съобщени писмено и 
публикувани на уебсайта на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите.

11. Изграждане на цифровото бъдеще на Европа: премахване на пречките пред 
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функционирането на цифровия единен пазар и подобряване на 
използването на изкуствения интелект за европейските потребители
IMCO/9/04404

2020/2216(INI)

Докладчик:
Дирдре Клун (PPE) PR – PE661.999v01-00

Водеща:
IMCO*

 Разглеждане на проекта на доклад
 Краен срок за внасяне на измененията: 26 януари 2021 г., 12.00 ч.

12. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
единен пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и 
за изменение на Директива 2000/31/ЕО
IMCO/x/xx - 2020/xxxx(COD)
• Размяна на мнения

13. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
конкурентни и справедливи пазари в цифровия сектор (Законодателен акт 
за цифровите пазари)
IMCO/x/xx - 2020/xxxx(COD)
• Размяна на мнения

14. Разни въпроси

15. Следващи заседания
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