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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

IMCO(2020)1026_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 26. októbra 2020 od 13.45 do 15.45 h a od 16.45 do 18.45 h

utorok 27. októbra 2020 od 9.00 do 11.00 h a od 11.30 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q2)

a s účasťou členov výboru IMCO na diaľku

26. októbra 2020 od 13.45 do 15.45 h

1. Voľba predsedu

2. Voľba prvého podpredsedu alebo prvej podpredsedníčky

3. Prijatie programu schôdze

4. Oznámenia predsedníctva

5. Schválenie zápisníc zo schôdzí

*** Hlasovanie na diaľku ***
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Otvorenie hlasovania na diaľku o pozmeňujúcich návrhoch k bodom 6 a 7 (súbežne s 
konaním vo výbore).

Hlasovať bude možné od 14.10 do 15.40 h (bruselského času).

6. Riešenie bezpečnosti výrobkov na jednotnom trhu
IMCO/9/02081

2019/2190(INI)

Spravodajkyňa:
Marion Walsmann (PPE) PR – PE647.016v01-00

AM – PE652.340v01-00
Gestorský výbor:

IMCO

 prijatie návrhu správy

7. Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov
IMCO/9/02302

2020/2021(INI)

Spravodajca:
David Cormand (Verts/ALE) PR – PE650.478v02-00

AM – PE653.970v01-00
Gestorský výbor:

IMCO
Výbory požiadané o stanovisko:

ENVI Pascal Canfin (Renew) AD – PE647.120v02-00
AM – PE647.121v01-00

 prijatie návrhu správy

------

8. Výmena názorov s Marošom Šefčovičom, podpredsedom pre 
medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, o Správe o strategickom 
výhľade za rok 2020

9. Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo
IMCO/9/02950

2020/2077(INI)

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:
Anna Cavazzini (Verts/ALE) PA – PE652.282v01-00

AM – PE657.284v01-00
Gestorský výbor:

ENVI* Jan Huitema (Renew) PR – PE652.387v01-00

 preskúmanie pozmeňujúcich návrhov a kompromisných pozmeňujúcich návrhov

* * *
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26. októbra 2020 od 16.45 do 18.45 h

10. Oznámenia predsedníctva

Výsledky hlasovania na diaľku o pozmeňujúcich návrhoch k bodom 6 a 7.

*** Hlasovanie na diaľku ***

Otvorenie záverečného hlasovania na diaľku o bodoch 6 a 7 (súbežne s konaním vo 
výbore). Hlasovať bude možné od 16.50 do 17.50 h (bruselského času).

Výsledky záverečného hlasovania budú oznámené písomne a uverejnené na webovej 
stránke výboru IMCO.

11. Prezentácia štúdie EPRS o vykonávaní obranného balíka EÚ

12. Vykonávanie smernice 2009/81/ES o obstarávaní v oblastiach obrany a 
bezpečnosti a smernice 2009/43/ES o transfere výrobkov obranného priemyslu
IMCO/9/02103

2019/2204(INI)

Spravodajca:
Kris Peeters (PPE)

Gestorský výbor:
IMCO

Výbory požiadané o stanovisko:
AFET Sven Mikser (S&D) PA – PE657.437v01-00

 preskúmanie návrhu správy
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 11. november 2020, 12.00 h

13. Posilnenie jednotného trhu: budúcnosť voľného pohybu služieb
IMCO/9/02300

2020/2020(INI)

Spravodajca:
Morten Løkkegaard (Renew) PR – PE646.943v01-00

AM – PE653.761v01-00
Gestorský výbor:

IMCO
Výbory požiadané o stanovisko:

EMPL Marc Botenga (GUE/NGL) AD – PE647.038v02-00
AM – PE653.868v01-00

 preskúmanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov

14. Vplyv pravidiel EÚ na voľný pohyb pracovníkov a služieb: mobilita pracovnej 
sily v rámci EÚ ako nástroj na zosúladenie potrieb trhu práce a zručností
IMCO/9/02247

2020/2007(INI)
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Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Morten Løkkegaard (Renew) PA – PE657.157v01-00

Gestorský výbor:
EMPL* Radan Kanev (PPE)

 preskúmanie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 29. október 2020, 12.00 h

* * *

27. októbra 2020 od 9.00 do 10.30 h

15. Výmena názorov s Margrethe Vestagerovou, výkonnou podpredsedníčkou 
Európskej komisie pre Európu pripravenú na digitálny vek, v rámci 
štruktúrovaného dialógu

27. októbra 2020 od 10.30 do 11.00 h

16. Lotérie typu loot box v online hrách a ich vplyv na spotrebiteľov, najmä mladých 
spotrebiteľov – prezentácia štúdie

17. Rôzne otázky

18. Nasledujúce schôdze

------

27. októbra 2020 od 11.30 do 12.30 h

Za zatvorenými dverami

19. Schôdza koordinátorov
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