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Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO(2021)0927_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 27 септември 2021 г., 13.45–16.15 ч. и 16.45–18.45 ч.
Брюксел
Зала: „Алтиеро Спинели“ (1G-3)
27 септември 2021 г., 13.45–16.15 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:
***Процедура за дистанционно гласуване***
Откриване на гласуванията на измененията по точка 4.
Гласуването ще се проведе от 13.50 ч. до 14.30 ч. (брюкселско време).
4.	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


	Приемане на проекта на доклад
------
5.	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
AM – PE695.196v01-00
AM – PE695.143v01-00
AM – PE695.197v01-00
AM – PE695.198v01-00
Водеща:

IMCO*


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

Докладчик:

Кристел Шалдемозе (S&D)
PR – PE693.594v01-00
AM – PE695.150v01-00
AM – PE695.160v01-00
AM – PE695.161v01-00
AM – PE695.162v01-00
AM – PE695.163v01-00
AM – PE695.157v01-00
AM – PE695.158v01-00
AM – PE695.164v01-00
AM – PE695.159v01-00
Водеща:

IMCO*


	Разглеждане на измененията
7.	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
AM – PE695.242v01-00
Водеща:

IMCO


	Разглеждане на измененията
8.	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 измененията
9.	Съобщения на председателя
Резултат от процедурата на дистанционно гласуване на измененията по точка 4.
***Процедура за дистанционно гласуване***
Откриване на окончателното гласуване по точка 4.
Време за гласуване: 16.15 – 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.
* * *
27 септември 2021 г., 16.45–18.45 ч.
Публично изслушване
10.	Защитата на потребителите и автоматизираните инструменти за вземане на решения в съвременната икономика
IMCO/9/07042
11.	Регламент относно общата безопасност на продуктите, за изменение на Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/357/ЕИО на Съвета и Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
IMCO/9/06424
***I	2021/0170(COD)	COM(2021)0346 – C9-0245/2021

Докладчик:

Дита Харанзова (Renew)

Водеща:

IMCO


	Първа размяна на мнения
12.	Разни въпроси
13.	Следващи заседания

