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Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

IMCO(2020)0520_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Extra sammanträde
Onsdagen den 20 maj 2020 kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45
Bryssel
Lokal: József Antall (4Q1)
IMCO-ledamöter deltar också på distans
20 maj 2020 kl. 13.45–14.00
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
Omröstning om ändringsförslagen inleds på distans (parallellt med utskottsförhandlingarna)
Omröstningen kommer att vara öppen kl. 13.50–14.50 (lokal tid i Bryssel).
*** Omröstning på distans ***
Alla ledamöter som deltar i omröstningen - både de som befinner sig i möteslokalen och de som deltar på distans - röstar genom att skicka in röstlistor via e-post.
3.	Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
IMCO/9/02384
	2020/2023(INI)	

Föredragande av yttrande:

Kris Peeters (PPE)
PA – PE648.346v02-00
AM – PE650.361v02-00
Ansvarigt utskott:

AFET, INTA
Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 
	Antagande av förslag till yttrande
20 maj 2020 kl. 14.00–15.45
4.	Diskussion med Monique Goyens, generaldirektör för BEUC and Markus Beyrer, generaldirektör för BusinessEurope
------
20 maj 2020 kl. 16.45–17.00
5.	Meddelanden från ordföranden
Resultat från distansomröstningen om ändringsförslag till yttrandet över rekommendationerna om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
*** Omröstning på distans ***
Öppning av slutomröstningen på distans. Omröstningen kommer att vara öppen kl. 16.50–17.50 (lokal tid i Bryssel).

Resultaten av slutomröstningen kommer att meddelas skriftligen och offentliggöras på IMCO:s webbplats.
20 maj 2020 kl. 17.00–18.00
6.	Diskussion med Paolo Gentiloni, kommissionsledamot med ansvar för ekonomi, om EU:s reaktion på utbrottet av covid-19
20 maj 2020 kl. 18.00–18.45
7.	Rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt
IMCO/9/02293
	2020/2018(INL)	

Föredragande:

Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE648.474v02-00
Ansvarigt utskott:

IMCO*


Rådgivande utskott:

ITRE*
Beslut: inget yttrande


TRAN*
Josianne Cutajar (S&D)
PA – PE648.502v02-00
AM – PE650.671v01-00

CULT*
Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE648.287v01-00
AM – PE650.393v01-00

JURI*
Patrick Breyer (Verts/ALE)


LIBE*
Paul Tang (S&D)
PA – PE650.375v01-00
 
	Fortsatt behandling av förslag till betänkande
8.	Skadeståndsordning för artificiell intelligens
IMCO/9/02276
	2020/2014(INL)	

Föredragande av yttrande:

Svenja Hahn (Renew)
PA – PE648.381v01-00
Ansvarigt utskott:

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 26 maj 2020 kl. 12.00
9.	Övriga frågor
10.	Kommande sammanträden
	8 juni 2020 kl. 14.00–16.00 (Bryssel)

