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Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO(2021)0317_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Сряда, 17 март 2021 г., 13.45–16.15 ч. и 16.45–18.45 ч.
Четвъртък, 18 март 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
17 март 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 относно точка 4:
Гласуването ще се проведе от 13.50 ч. до 14.20 ч. (брюкселско време).
4.	ЕС-ЕИП-Швейцария: Сътрудничество в рамките на вътрешния пазар в контекста на пандемията от COVID-19 и 25-годишните усилия за пълно прилагане на правилата на вътрешния пазар
IMCO/9/05263
	2021/2551(RSP)	

Докладчик:

Ана Кавацини (Verts/ALE)

Водеща:

IMCO


	Приемане на въпрос с искане за устен отговор
	Приемане на предложението за резолюция

------
Отчет относно текущи междуинституционални преговори
5.	Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите
IMCO/9/01387
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Докладчик:

Иржи Поспишил (PPE)

Водеща:

IMCO


	Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

6.	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 компромисните изменения

7.	Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно батериите и отпадъчните батерии, за отмяна на Директива 2006/66/ЕО и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1020
IMCO/9/04957
***I	2020/0353(COD)	COM(2020)0798 – C9-0400/2020

Докладчик:

Тоан Мандерс (PPE)

Водеща:

IMCO


	Първа размяна на мнения

8.	Регламент относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 1082/2013/ЕС
IMCO/9/04628
***I	2020/0322(COD)	COM(2020)0727 – C9-0367/2020

Докладчик по становище:

Размус Андрезен (Verts/ALE)
PA – PE689.513v01-00
Водеща:

ENVI
Вероник Трийе‑Льоноар (Renew)

	Разглеждане на проекта на становище

Проучвания
9.	Представяне на проучването на отдел „Политика“ относно правните пречки в държавите членки пред правилата на единния пазар
------
17 март 2021 г., 16.45–18.45 ч.
Отчет относно текущи междуинституционални преговори
10.	Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка
IMCO/9/00321
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Докладчик:

Дита Харанзова (Renew)

Водеща:

IMCO


	Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

11.	Размяна на мнения с Дидие Рейндерс, член на Европейската комисия, отговарящ за правосъдието - част от структурирания диалог
12.	Регулаторна пригодност на Европейския съюз, субсидиарност и пропорционалност – доклад относно по-доброто законотворчество за 2017, 2018 и 2019 г.
IMCO/9/04858
	2020/2262(INI)	

Докладчик по становище:

Барбара Талер (PPE)
PA – PE680.764v01-00
AM – PE681.008v01-00
Водеща:

JURI
Мислав Колакушич (NI)

	Разглеждане на изменения и на компромисни изменения

* * *
18 март 2021 г., 9.30–11.30 ч.
Публично изслушване
13.	Защита на потребителите в контекста на цифровизацията на финансовите услуги на дребно (Директива относно потребителските кредити и Директива относно дистанционна търговия на потребителски финансови услуги) по време на пандемията от Covid-19
14.	Разни въпроси
15.	Следващи заседания
18 март 2021 г., 11.30–12.30 ч.
При закрити врати
16.	Заседание на координаторите
------

