OJ\1210703SV.rtf	PE655.768v01-00
SV	Förenade i mångfalden	SV
PE655.768v01-00	 /1 	OJ\1210703SV.rtf
SV
OJ\1210703SV.rtf	 /1 	PE655.768v01-00
	SV

Europaparlamentet
2019-2024
file_0.png




Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

IMCO(2020)0902_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Onsdagen den 2 september 2020 kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45
Torsdagen den 3 september 2020 kl. 9.00–11.00
Bryssel
Lokal: József Antall (6Q2)
IMCO-ledamöter deltar också på distans
2 september 2020 kl. 13.45–15.45
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Justering av sammanträdesprotokoll
	29 juni 2020	PV – PE654.027v01-00
6–7 juli 2020	PV – PE654.094v01-00
Distansomröstning om ändringsförslag avseende punkterna 4, 5 och 6 inleds (parallellt med utskottsförhandlingarna)
Omröstningen kommer att vara öppen kl. 13.50–15.20 (lokal tid i Bryssel).
*** Omröstning på distans ***
4.	Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt
IMCO/9/03411

Föredragande:

Leszek Miller (S&D)
PA – PE654.034v01-00
AM – PE655.652v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
5.	Artificiell intelligens inom straffrätten och polisens och rättsväsendets användning av artificiell intelligens i brottmål
IMCO/9/02286
	2020/2016(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

LIBE
Tudor Ciuhodaru (S&D)
PR – PE652.625v01-00
AM – PE655.659v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
6.	En ny industristrategi för EU
IMCO/9/02946
	2020/2076(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

ITRE*
Carlo Calenda (S&D)
PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
------
7.	På väg mot en mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter
IMCO/9/02302
	2020/2021(INI)	

Föredragande:

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

IMCO


 
	Behandling av ändringsförslag och kompromissändringsförslag
8.	Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin
IMCO/9/02950
	2020/2077(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

ENVI*
Jan Huitema (Renew)

 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 9 september 2020 kl. 12.00
9.	En ny strategi för europeiska små och medelstora företag
IMCO/9/03325

Föredragande:

Liesje Schreinemacher (Renew)
PA – PE653.798v01-00
 
	Behandling av ändringsförslag
* * *
2 september 2020 kl. 16.45–17.00
10.	Meddelanden från ordföranden
Resultat av distansomröstningen om ändringsförslagen avseende punkterna 4, 5 och 6.
2 september 2020 kl. 17.00–18.00
Inom stängda dörrar
11.	Samordnarnas sammanträde
* * *
3 september 2020 kl. 9.00–11.00
12.	Meddelanden från ordföranden
*** Omröstning på distans ***

Slutlig omröstning på distans om punkterna 4, 5 och 6 inleds (parallellt med utskottsförhandlingarna). Omröstningen kommer att vara öppen kl. 9.10–10.10 (lokal tid i Bryssel).
Resultaten av den slutliga omröstningen kommer att meddelas skriftligen och offentliggöras på IMCO:s webbplats.
I närvaro av kommissionen
13.	Uppföljande diskussion och lägesrapport med kommissionen om de tre meddelandena om den digitala strategin, AI och data
14.	Övriga frågor
15.	Kommande sammanträden

