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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO(2020)0122_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Сряда, 22 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–17.30 ч.
Четвъртък, 23 януари 2020 г., 9.00–11.00 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1)

22 януари 2020 г., 9.00–9.15 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

Отчет относно текущи междуинституционални преговори

4. Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание 
онлайн
***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Докладчик:
Патрик Яки (ECR)

Водеща:
LIBE

 

Докладчик IMCO: Марцел КОЛАЯ (Verts/ALE)

------

22 януари 2020 г., 9.15–10.30 ч.
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5. Представяне на програмата на председателството на Съвета
с Дарко Хорват, министър на икономиката, предприемачеството и занаятите на 
Хърватия

22 януари 2020 г., 10.30–12.30 ч.

Заседание за законодателен контрол:

6. Директива (ЕС) 2016/1148 относно сигурността на мрежите и 
информационните системи (Директива за МИС)

7. Прилагане на Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителните продукти: 
представяне от Комисията на доклада за оценка и по-нататъшните планове

22 януари 2020 г., 14.30–16.30 ч.

Публично изслушване

8. Директивата за отговорността за вреди, причинени от дефект на стока

22 януари 2020 г., 16.30–17.30 ч.

При закрити врати

9. Заседание на координаторите

* * *

23 януари 2020 г., 9.00–10.00 ч.

със Съвместния изследователски център

10. Представяне от страна на JRC на неговото проучване относно 
икономическата оценка на разликите в качеството на хранителните 
продукти на единния пазар

23 януари 2020 г., 10.00–11.00 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

11. Автоматизирани процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата 
на потребителите и свободното движение на стоки и услуги
IMCO/9/01816

2019/2915(RSP)

Докладчик:
Петра Де Сутер (Verts/ALE)

Водеща:
IMCO

 

 Приемане на въпрос с искане за устен отговор
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 Приемане на предложението за резолюция

12. Политика в областта на конкуренцията - годишен доклад за 2019 г.
IMCO/9/02063

2019/2131(INI)

Председател:
Петра Де Сутер (Verts/ALE)

Водеща:
ECON – Стефани Йон-Куртен (Renew) PR – PE641.227v01-00

 

 Приемане на проекта на становище под формата на писмо

*** Край на електронното гласуване ***

------

13. Типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите 
от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) 
и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на 
превозни средства
IMCO/9/00536
***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Докладчик по становище:
Ана Кавацини (Verts/ALE) PA – PE643.178v01-00

AM – PE644.807v01-00
Водеща:

ENVI* – Естер де Ланге (PPE)
 

 Разглеждане на измененията

14. Разни въпроси

15. Следващи заседания
 17 февруари 2020 г., 14.30–18.30 ч. (Брюксел)
 18 февруари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

* * *


