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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO(2021)0414_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 14 април 2021 г., 13.45–15.45 ч. и 16.45–18.45 ч.

Четвъртък, 15 април 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

14 април 2021 г., 13.45–15.45 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, 
5 и 6.
Гласуването ще се проведе от 13.50 ч. до 14.50 ч. (брюкселско време).
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4. 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*
 Приемане на проекта на доклад

5. Стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и
екологосъобразна продоволствена система
IMCO/9/04762

2020/2260(INI)

Докладчик по становище:
Клод Грюфа (Verts/ALE) PA – PE661.894v01-00

AM – PE663.259v01-00
Водещи:

ENVI, 
AGRI*

Аня Хазекамп (The Left)
Херберт Дорфман (PPE)

PR – PE662.094v01-00
AM – PE680.918v01-00
AM – PE680.919v01-00
AM – PE680.920v01-00
AM – PE681.105v01-00

 Приемане на проекта на становище

6. 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) PR – PE663.292v01-00
 Приемане на проекта на становище

7. 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)
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Водеща:
IMCO

 Гласуване относно временното споразумение вследствие на
междуинституционални преговори

8. Бюджет 2022 г. – пилотни проекти и подготвителни действия
* Одобряване

* * *

В присъствието на Комисията

9. Представяне на техническия доклад на Съвместния изследователски
център: резултати от сравнение в целия ЕС на свързани с качеството
характеристики на хранителни продукти от конкретни марки. Част 2 –
органолептичен анализ.

10. Представяне на доклада на Комисията относно прилагането на Директива
(ЕС) 2015/2302 относно пакетните туристически пътувания и свързаните
пътнически услуги (COM(2021) 90 final)

------

11. Съобщения на председателя

Резултат от процедурата за дистанционно гласуване на измененията по точки 4, 
5 и 6.

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване за окончателните
гласувания по точки 4 − 8.

Гласуването ще се проведе от 15.50 ч. до 16.50 ч. (брюкселско време).
Резултатите от окончателното гласуване ще бъдат съобщени писмено и
публикувани на уебсайта на комисията по вътрешния пазар и защита на
потребителите.

14 април 2021 г., 16.45–18.45 ч.

ОТМЕНЕНО

* * *

15 април 2021 г., 9.30–11.30 ч.

12. Размяна на мнения с Тиери Бретон, член на Комисията, отговарящ за
вътрешния пазар – част от структурирания диалог

13. Разни въпроси
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14. Следващи заседания

------

15 април 2021 г., 11.30–12.30 ч.

При закрити врати

15. Заседание на координаторите

* * *
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