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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO(2021)0712_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 12 юли 2021 г., 13.45–16.15 ч. и 16.45–18.15 ч.

Вторник, 13 юли 2021 г., 9.30–12.00 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)

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

12 юли 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 
– 7.
Гласуването ще се проведе от 13.50 ч. до 15.00 ч. (брюкселско време).
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4. 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
AM – PE693.909v01-00

 Приемане на проекта на становище

5. 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

 Приемане на проекта на становище

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

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

 Приемане на проекта на становище

7. 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 Винциг (PPE) PR – PE692.937v01-00
AM – PE694.950v01-00

 Приемане на проекта на становище

------

8. Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни 
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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)
 Гласуване относно временното споразумение вследствие на 

междуинституционални преговори

9. 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) PR – PE681.103v01-00

AM – PE693.883v01-00
Водеща:

IMCO
 Разглеждане на изменения и на компромисни изменения

10. Достъп на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на 
обществени поръчки на Съюза и определяне на процедури за подпомагане 
на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на 
обществени поръчки на трети държави
IMCO/9/00040
***I 2012/0060(COD) COM(2016)0034 – C8-0018/2016

Докладчик по становище:
Иван Щефанец (PPE)

Водеща:
INTA* Даниел Каспари (PPE)

 Първа размяна на мнения

11. Справянето с нетарифните и неданъчните бариери в рамките на единния 
пазар
IMCO/9/05869

2021/2043(INI)

Докладчик:
Косма Злотовски (ECR) PR – PE692.811v01-00

Водеща:
IMCO

 Разглеждане на проекта на доклад
 Краен срок за внасяне на измененията: 7 септември 2021 г., 12.00 ч.
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Проучвания

12. Представяне на проучване на Тематичния отдел на тема „Рекламиране 
онлайн: въздействието на целевата реклама върху рекламодателите, 
достъпа до пазара и избора на потребителите“

* * *

12 юли 2021 г., 16.45–18.15 ч.

13. Съобщения на председателя

Резултат от процедурата за дистанционно гласуване на измененията по точки 4 
– 7.

*** Време за дистанционно гласуване ***
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване за окончателното гласуване 
по точки 4 − 8.
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.

------

14. Представяне на програмата на председателството на Съвета със 
словенския министър на икономическото развитие и технологиите, 
Здравко Почивалшек, и словенския министър на държавната 
администрация, Боштян Коритник

* * *

13 юли 2021 г., 9.30–11.00 ч.

15. Размяна на мнения с Дидие Рейндерс, член на Комисията, отговарящ за 
правосъдието – представяне на предложенията на Комисията относно 
преразглеждането на Директивата за потребителските кредити и на 
Директивата относно общата безопасност на продуктите

16. Разни въпроси

17. Следващи заседания

------

13 юли 2021 г., 11.00–12.00 ч.
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При закрити врати

18. Заседание на координаторите
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