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Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO(2021)0222_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 22 февруари 2021 г., 13.45–16.15 ч. и 16.45–18.45 ч.
Вторник, 23 февруари 2021 г., 9.30–12.30 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)


и с дистанционното участие на членовете на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
22 февруари 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.
Гласуването ще се проведе от 13.50 ч. до 14.50 ч. (брюкселско време).
4.	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:

Едина Тот (PPE)
PR – PE658.808v01-00
AM – PE660.265v01-00
Водеща:

IMCO


Подпомагаща:

AFET
Свен Миксер (S&D)
AD – PE657.437v02-00
AM – PE660.191v01-00
 
	Приемане на проекта на доклад

5.	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
AM – PE680.910v01-00
 
	Приемане на проекта на становище

6.	Насоки за бюджета за 2022 г. – раздел III
IMCO/9/04883
	2020/2265(BUI)	

Водеща:

BUDG
Карло Реслер (PPE)
PR – PE663.167v01-00
 
	Приемане на проекта на становище под формата на писмо

7.	Оценка на Регламента относно блокирането на географски принцип
IMCO/9/05245
	2021/2546(RSP)	

Докладчик:

Ана Кавацини (Verts/ALE)

Водеща:

IMCO


 
	Приемане на въпрос с искане за устен отговор


* * *

Заседание за законодателен контрол:
8.	Прилагане на Регламента за общата безопасност на превозните средства
9.	Изграждане на цифровото бъдеще на Европа: премахване на пречките пред 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
AM – PE663.012v01-00
Водеща:

IMCO*


 
	Разглеждане на измененията


Проучвания
10.	Представяне на проучване на тематичния отдел относно въздействието на COVID-19 върху вътрешния пазар и защитата на потребителите

------
22 февруари 2021 г., 16.45–18.45 ч.

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

*** Време за дистанционно гласуване ***
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване за окончателните гласувания по точки 4 − 7.

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

Публично изслушване
12.	Ефективна защита на европейските потребители в цифровия единен пазар (очаква се потвърждение)

* * *
23 февруари 2021 г., 9.30–11.30 ч.

13.	Размяна на мнения с Маргрете Вестагер, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“
• Представяне на предложенията за законодателен акт за цифровите услуги и законодателен акт за цифровите пазари
• Структуриран диалог

14.	Стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система
IMCO/9/04762
	2020/2260(INI)	

Докладчик по становище:

Клод Груфат (Verts/ALE)
PA – PE661.894v01-00
AM – PE663.259v01-00
Водещи:

ENVI, AGRI*
Аня Хазекамп (The Left)
Херберт Дорфман (PPE)
PR – PE662.094v01-00
 
	Разглеждане на изменения и на компромисни изменения

15.	Разни въпроси
16.	Следващи заседания
23 февруари 2021 г., 11.30–12.30 ч.


При закрити врати
17.	Заседание на координаторите

