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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO(2021)0526_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 26 май 2021 г., 9.30–12.30 ч. и 13.45–16.15 ч. и 16.45–18.45 ч.

Четвъртък, 27 май 2021 г., 9.30–12.30 ч. и 16.45–17.45 ч.  (съвместно заседание)

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1)

и с дистанционното участие на членовете на комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите

26 май 2021 г., 9.30–12.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:
 8 март 2021 г. PV – PE691.084v01-00

*** Време за дистанционно гласуване ***
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване по точка 4.
Гласуването ще се проведе от 09.40 ч. до 10.40 ч. (брюкселско време).
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4. 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

AM – PE691.332v01-00
Водеща:

ENVI Вероник Трийе-Льоноар (Renew) PR – PE689.812v01-00
AM – PE692.634v01-00
AM – PE692.635v01-00

 Приемане на проекта на становище

------

Публично изслушване

5. Прилагане на споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и 
Обединеното кралство: предизвикателства за целостта на единния пазар и 
митническия съюз

Общо разискване

6. Роуминг в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза 
(преработен текст)
IMCO/9/05478
***I 2021/0045(COD) COM(2021)0085 – C9-0085/2021

Докладчик по становище:
Ружа Тун унд Хоенщайн (PPE)

Водеща:
ITRE Ангелика Ниблер (PPE)

 Разглеждане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 3 юни 2021 г., 12.00 ч.

7. Издръжливост на критични субекти
IMCO/9/04990
***I 2020/0365(COD) COM(2020)0829 – C9-0421/2020

Докладчик по становище:
Алекс Аджус Салиба (S&D) PA – PE691.165v01-00

Водеща:
LIBE* Михал Шимечка (Renew)

 Разглеждане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 27 май 2021 г., 12.00 ч.

------
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26 май 2021 г., 13.45–16.15 ч.

8. Съобщения на председателя

Резултат от процедурата на дистанционно гласуване на измененията по точка 4.

*** Време за дистанционно гласуване ***
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване за окончателното гласуване 
по точка 4.
Гласуването ще се проведе от 13.50 ч. до 14.30 ч. (брюкселско време).
Резултатите от окончателното гласуване ще бъдат съобщени писмено и 
публикувани на уебсайта на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите.

Отчет относно текущи междуинституционални преговори

9. 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)

Общо разискване

10. Създаване на среда на Европейския съюз за митническо обслужване на 
едно гише и изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013
IMCO/9/04529
***I 2020/0306(COD) COM(2020)0673 – C9-0338/2020

Докладчик:
Иван Щефанец (PPE)

Водеща:
IMCO

 Разглеждане на проекта на доклад

11. Европейска рамка за управление на данните (Законодателен акт за 
управление на данните)
IMCO/9/04736
***I 2020/0340(COD) COM(2020)0767 – C9-0377/2020

Докладчик по становище:
Сандро Гоци (Renew) PA – PE691.362v01-00

Водеща:
ITRE Ангелика Ниблер (PPE) PR – PE691.139v03-00

AM – PE691.468v01-00
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AM – PE691.449v01-00
AM – PE692.584v01-00

 Разглеждане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 27 май 2021 г., 13.00 ч.

12. Защита на работниците срещу азбест
IMCO/9/05669

2019/2182(INL)

Докладчик по становище:
Ан-Софи Пелтие (The Left) PA – PE691.081v01-00

Водеща:
EMPL* Николай Вилумсен (The Left) PR – PE689.800v01-00

AM – PE691.469v02-00
 Разглеждане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 2 юни 2021 г., 12.00 ч.

13. Мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза и за отмяна на 
Директива (ЕС) 2016/1148
IMCO/9/04962
***I 2020/0359(COD) COM(2020)0823 – C9-0422/2020

Докладчик по становище:
Мортен Льокегор (Renew) PA – PE691.156v02-00

Водеща:
ITRE* Барт Гротхойс (Renew) PR – PE692.602v01-00

 Разглеждане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 1 юни 2021 г., 12.00 ч.

14. План за действие в областта на интелектуалната собственост в подкрепа на 
възстановяването и устойчивостта на ЕС
IMCO/9/05284

2021/2007(INI)

Докладчик по становище:
Влад-Мариус Ботош (Renew) PA – PE680.981v01-00

AM – PE691.464v01-00
Водеща:

JURI Marion Walsmann (PPE)
 Разглеждане на изменения и на компромисни изменения

------

26 май 2021 г., 16.45–18.45 ч.

Семинар

15. Законодателен акт за цифровите услуги и законодателен акт за цифровите 
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пазари — перспектива, ориентирана към бъдещето и съсредоточена върху 
потребителя

* * *

27 май 2021 г., 9.30–11.30 ч.

В присъствието на Комисията

16. Машинни продукти
IMCO/9/05874
***I 2021/0105(COD) COM(2021)0202 – C9-0145/2021

Водеща:
IMCO

 Размяна на мнения с представителите на Комисията

17. Разни въпроси

18. Следващи заседания

27 май 2021 г., 11.30–12.30 ч.

При закрити врати

19. Заседание на координаторите

* * *

27 май 2021 г., 16.45–17.45 ч.  (съвместно заседание)

Съвместно представяне с комисията по бюджетен контрол (част от заседанието 
на комисията по бюджетен контрол – зала „Алтиеро Спинели“ 3Е2 и чрез 
дистанционно участие)

20. Специален доклад на ЕСП № 14/2020: Митнически контрол: недостатъчна 
хармонизация в ущърб на финансовите интереси на ЕС
* Представяне на специалния доклад от докладващия член на ЕСП Ян 
Грегор
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