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Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

IMCO(2021)0111_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2021 m. sausio 11 d., pirmadienis, 13.45–16.15 val. ir 16.45–18.45 val.
Briuselis
Salė: Paul-Henri Spaak (1A002)


IMCO komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu.
2021 m. sausio 11 d. 13.45–16.15 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 14.50 val. (Briuselio laiku).
4.	Europos duomenų strategija
IMCO/9/04414
	2020/2217(INI)	

Nuomonės referentė:

Christel Schaldemose (S&D)
PA – PE659.085v01-00
AM – PE660.338v01-00
Atsakingas komitetas:

ITRE*
Miapetra Kumpula-Natri (S&D)
PR – PE657.163v03-00
AM – PE660.285v01-00
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas

5.	ES taisyklių poveikis laisvam darbuotojų ir paslaugų judėjimui: darbo jėgos judumas ES viduje kaip priemonė darbo rinkos poreikiams ir įgūdžiams suderinti
IMCO/9/02247
	2020/2007(INI)	

Nuomonės referentas:

Morten Løkkegaard (RENEW)
PA – PE657.157v01-00
AM – PE658.913v01-00
Atsakingas komitetas:

EMPL*
Radan Kanev (PPE)
PR – PE660.195v01-00
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas


------
6.	Keitimasis nuomonėmis su už ekonomiką atsakingu Komisijos nariu Paolo Gentiloni

• Pasiūlymo dėl muitinės vieno langelio sistemos pristatymas
• Struktūrinis dialogas


Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita
7.	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


 
	Ataskaita komitetui

Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas
8.	Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas
IMCO/9/01386
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Pranešėja:

Maria Grapini (S&D)

Atsakingas komitetas:

IMCO


 
	Ataskaita komitetui

Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas
9.	Teisėkūros kontrolės posėdis su Komisija dėl geografinio blokavimo reglamento vertinimo


* * *
2021 m. sausio 11 d. 16.45–18.45 val.

10.	Pirmininkės pranešimai
Nuotolinio balsavimo procedūros dėl 4 ir 5 punktų pakeitimų rezultatai.

Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia:

1. galutinis balsavimas dėl 4 ir 5 punktų;
2. balsavimas dėl preliminarių susitarimų, pasiektų per tarpinstitucines derybas, pagal 7 ir 8 punktus.

Balsavimas vyks nuo 16.50 val. iki 17.20 val. (Briuselio laiku), vykstant komiteto procedūrai.
Apie galutinio balsavimo rezultatus bus pranešta raštu. Rezultatai taip pat bus paskelbti IMCO komiteto interneto svetainėje.
11.	Europos skaitmeninės ateities formavimas: kliūčių bendrajai skaitmeninei rinkai šalinimas ir dirbtinio intelekto (DI) naudojimo gerinimas siekiant naudos vartotojams ES
IMCO/9/04404
	2020/2216(INI)	

Pranešėja:

Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
Atsakingas komitetas:

IMCO*


 
	Pranešimo projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. sausio 26 d. 12.00 val.
12.	Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios skaitmeninių paslaugų rinkos (Skaitmeninių paslaugų aktas), kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2000/31/EB
IMCO/x/xx - 2020/xxxx(COD)
• Keitimasis nuomonėmis
13.	Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkurencinių ir sąžiningų rinkų skaitmeniniame sektoriuje (Skaitmeninės rinkos aktas)
IMCO/x/xx - 2020/xxxx(COD)
• Keitimasis nuomonėmis
14.	Kiti klausimai
15.	Kiti posėdžiai

