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Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO(2021)0901_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Сряда, 1 септември 2021 г., 13.45–16.15 ч.
Брюксел
Зала: „Алтиеро Спинели“ (1G-3)
и с дистанционното участие на членовете на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO)
1 септември 2021 г., 13.45–15.15 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:
*** Време за дистанционно гласуване ***
Откриване на процедурата на дистанционно гласуване на измененията по точка 4 (успоредно с дейности на комисията)
Гласуването ще се проведе от 13.50 ч. до 14.30 ч. (брюкселско време).
4.	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
	Приемане на проекта на становище

5.	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 по становище:

Антониус Мандерс (PPE)
PA – PE695.236v01-00
Водеща:

ENVI*
Симона Бонафе (S&D)

	Разглеждане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 15 септември 2021 г., 12.00 ч.

6.	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)
PA – PE695.252v01-00
Водеща:

INTA*
Даниел Каспари (PPE)
PR – PE695.192v01-00
	Разглеждане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 9 септември 2021 г., 12.00 ч.

7.	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 15.15 ч. до 17.00 ч. (брюкселско време).
Резултатите от окончателното гласуване ще бъдат съобщени писмено и публикувани на уебсайта на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите.
8.	Разни въпроси
9.	Следващи заседания
------
1 септември 2021 г., 15.15–16.15 ч.  (при закрити врати)
При закрити врати
10.	Заседание на координаторите

