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Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

IMCO(2020)0902_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Onsdag den 2. september 2020 kl. 13.45-15.45 og 16.45-18.45
Torsdag den 3. september 2020 kl. 9.00-11.00
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (6Q2)
og med fjerndeltagelse af IMCO-medlemmer
Den 2. september 2020 kl. 13.45-15.45
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
3.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	29. juni 2020	PV – PE654.027v01-00
6.-7. juli 2020	PV – PE654.094v01-00
Åbning af fjernafstemningsproceduren for ændringsforslag vedrørende punkt 4, 5 og 6 (parallelt med udvalgsmødet)
Afstemningen vil være åben fra kl. 13.50 til kl. 15.20 (lokal tid i Bruxelles).
*** Fjernafstemning***
4.	Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle sektioner
IMCO/9/03411

Ordfører:

Leszek Miller (S&D)
PA – PE654.034v01-00
AM – PE655.652v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
5.	Kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager
IMCO/9/02286
	2020/2016(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Marcel Kolaja (Verts/ALE)
PA – PE648.565v01-00
AM – PE653.820v01-00
Kor.udv.:

LIBE
Tudor Ciuhodaru (S&D)
PR – PE652.625v01-00
AM – PE655.659v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
6.	En ny industristrategi for Europa
IMCO/9/02946
	2020/2076(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Adam Bielan (ECR)
PA – PE652.383v01-00
AM – PE652.522v02-00
Kor.udv.:

ITRE*
Carlo Calenda (S&D)
PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
------
7.	På vej mod et mere bæredygtigt indre marked for virksomheder og forbrugere
IMCO/9/02302
	2020/2021(INI)	

Ordfører:

David Cormand (Verts/ALE)
PR – PE650.478v02-00
AM – PE653.970v01-00
Kor.udv.:

IMCO


 
	Behandling af ændringsforslag og kompromisændringsforslag
8.	Ny handlingsplan for den cirkulære økonomi
IMCO/9/02950
	2020/2077(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Anna Cavazzini (Verts/ALE)
PA – PE652.282v01-00
Kor.udv.:

ENVI*
Jan Huitema (Renew)

 
	Behandling af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 9. september 2020 kl. 12.00
9.	En ny strategi for europæiske SMV'er
IMCO/9/03325

Ordfører:

Liesje Schreinemacher (Renew)
PA – PE653.798v01-00
 
	Behandling af ændringsforslag
* * *
Den 2. september 2020 kl. 16.45-17.00
10.	Meddelelser fra formanden
Resultatet af fjernafstemningen om ændringsforslagene vedrørende punkt 4, 5 og 6
Den 2. september 2020 kl. 17.00-18.00
For lukkede døre
11.	Koordinatormøde
* * *
Den 3. september 2020 kl. 9.00-11.00
12.	Meddelelser fra formanden
*** Fjernafstemning ***

Åbning af fjernafstemningsproceduren for de endelige afstemninger om punkt 4, 5 og 6 (parallelt med udvalgsmødet). Afstemningen vil være åben fra kl. 9.10 til kl. 10.10 (lokal tid i Bruxelles).
Resultaterne af den endelige afstemning vil blive meddelt skriftligt og offentliggjort på IMCO's websted.
Med deltagelse af Kommissionen
13.	Opfølgning og status over drøftelserne med Kommissionen om de tre meddelelser om den digitale strategi for Europa, kunstig intelligens og data
14.	Diverse sager
15.	Næste møder

