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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO(2021)0621_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 21 юни 2021 г., 13.45–16.15 ч. и 16.45–18.45 ч.

Вторник, 22 юни 2021 г., 9.30–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)

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

21 юни 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).
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4. 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

AM – PE692.940v01-00
Водеща:

ITRE* Ангелика Ниблер (PPE) PR – PE691.139v03-00
AM – PE691.468v01-00
AM – PE691.449v01-00
AM – PE692.584v01-00

 Приемане на проекта на становище

5. 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 Марион Валсман (PPE) PR – PE693.593v01-00
 Приемане на проекта на становище

* * *

6. Достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор (Законодателен акт за
цифровите пазари)
IMCO/9/04998
***I 2020/0374(COD) COM(2020)0842 – C9-0419/2020

Докладчик:
Андреас Шваб (PPE) PR – PE692.792v01-00

Водеща:
IMCO*

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

7. Размяна на мнения с Марош Шефчович, заместник-председател на
Европейската комисия, отговарящ за междуинституционалните отношения
и перспективи, относно свързаните с вътрешния пазар и митниците
аспекти на прилагането на Протокола към Споразумението за оттегляне на
Обединеното кралство за Ирландия и Северна Ирландия

8. Единен пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) 
и изменение на Директива 2000/31/ЕО
IMCO/9/04992
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***I 2020/0361(COD) COM(2020)0825 – C9-0418/2020

Докладчик:
Кристел Шалдемозе (S&D) PR – PE693.594v01-00

Водеща:
IMCO*

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

------

21 юни 2021 г., 16.45–18.45 ч.

9. 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 и 5.
Гласуването ще се проведе от 16.50 ч. до 17.30 ч. (брюкселско време).
Резултатите от окончателното гласуване ще бъдат съобщени писмено и
публикувани на уебсайта на комисията по вътрешния пазар и защита на
потребителите.

Публично изслушване

10. Регулиране на онлайн платформите и доставчиците на цифрови услуги на
цифровия единен пазар: осигуряване на ефективна защита на европейските
потребители в цифровата икономика
IMCO/9/06209

* * *

22 юни 2021 г., 9.30–12.30 ч.

Отчет относно текущи междуинституционални преговори

11. 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:
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IMCO
 Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

Общо разискване

12. Прилагане на Директива 2009/48/EО на Европейския парламент и на
Съвета относно безопасността на детските играчки (Директива за
безопасността на детските играчки)
IMCO/9/05864

2021/2040(INI)

Докладчик:
Брандо Бенифеи (S&D) PR – PE692.714v03-00

Водеща:
IMCO

 Разглеждане на проекта на доклад
 Краен срок за внасяне на измененията: 8 юли 2021 г., 12.00 ч.

13. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2022 година - всички
раздели
IMCO/9/06086

Докладчик:
Еуген Юржица (ECR) PA – PE692.880v01-00

 Разглеждане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 24 юни 2021 г., 12.00 ч.

14. 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) PA – PE692.718v01-00

AM – PE692.867v01-00
Водеща:

ITRE* Ангелика Ниблер (PPE) PR – PE692.937v01-00
 Разглеждане на изменения и на компромисни изменения

15. 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

AM – PE692.785v01-00
Водеща:

LIBE* Михал Шимечка (Renew) PR – PE691.097v01-00
 Разглеждане на изменения и на компромисни изменения
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16. 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

AM – PE692.865v01-00
Водеща:

ITRE* Барт Гротхойс (Renew) PR – PE692.602v01-00
AM – PE693.723v01-00
AM – PE693.680v01-00

 Разглеждане на изменения и на компромисни изменения

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

2019/2182(INL)

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

AM – PE693.705v01-00
Водеща:

EMPL* Николай Вилумсен (The Left) PR – PE689.800v01-00
AM – PE691.469v02-00

 Разглеждане на изменения и на компромисни изменения

18. Разни въпроси

19. Следващи заседания

20. Заседание на координаторите

12.45 – 13.45 ч. чрез Webex
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