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Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO(2021)0128_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Четвъртък, 28 януари 2021 г., 9.30–12.30 ч.
Брюксел
Зала: „Пол-Анри Спак“ (1A002)
и с дистанционното участие на членовете на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
28 януари 2021 г., 9.30–11.30 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:

*** Време за дистанционно гласуване ***
Откриване на процедурата на дистанционно гласуване на измененията по точка 4 (успоредно с дейности на комисията)
Гласуването ще се проведе от 9.35 ч. до 10.05 ч. (брюкселско време).
4.	Прилагане на Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти (Регламент за строителните продукти)
IMCO/9/02516
	2020/2028(INI)	

Докладчик:

Кристиан Долешал (PPE)
PR – PE655.860v01-00
AM – PE658.822v01-00
Водеща:

IMCO


 
	Приемане на проекта на доклад

5.	Решение относно подписването от името на Съюза на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация
IMCO/9/05014
***	2020/0382(NLE)	COM(2020)0856

Председател:

Ана Кавацини (Verts/ALE)

Водеща:

AFET, INTA
Кристоф Ханзен (PPE)
Кати Пири (S&D)

 
	Приемане на проекта на становище под формата на писмо


* * *
6.	Представяне на програмата на председателството на Съвета
с Педру Сиза Виейра, държавен министър на икономиката и цифровия преход 
7.	Съобщения на председателя
Резултат от процедурата на дистанционно гласуване на измененията по точка 4.

*** Време за дистанционно гласуване ***
Откриване на процедурата на дистанционно гласуване за окончателните гласувания по точки 4 и 5.

Гласуването ще се проведе от 10.40 ч. до 11.10 ч. (брюкселско време).
Резултатите от окончателното гласуване ще бъдат съобщени писмено и публикувани на уебсайта на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите.
8.	Изпълнение на Директива 2009/81/ЕО относно възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността и на Директива 2009/43/ЕО относно трансфера на продукти, свързани с отбраната
IMCO/9/02103
	2019/2204(INI)	

Докладчик:

Крис Петерс
PR – PE658.808v01-00
AM – PE660.265v01-00
Водеща:

IMCO


Подпомагащи:

AFET
Свен Миксер (S&D)
AD – PE657.437v02-00
AM – PE660.191v01-00
 
	Разглеждане на компромисните изменения

9.	Политика в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2020 г.
IMCO/9/04480
	2020/2223(INI)	

Докладчик по становище:

Андрус Ансип (Renew)
PA – PE660.385v01-00
AM – PE662.163v01-00
Водеща:

ECON
Дерк Ян Епинк (ECR)
PR – PE661.935v02-00
Подпомагащи:

IMCO


 
	Разглеждане на измененията
	Разглеждане на компромисните изменения

10.	Разни въпроси
11.	Следващи заседания

* * *
28 януари 2021 г., 11.30–12.30 ч.


При закрити врати
12.	Заседание на координаторите

