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Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

IMCO(2020)0928_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 28 september 2020 kl. 10.00–12.00 och kl. 13.45–15.45
Bryssel
Lokal: József Antall (4Q2)
IMCO-ledamöter deltar också på distans
28 september 2020 kl. 10.00–10.10
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Justering av sammanträdesprotokoll
*** Omröstning på distans ***
Distansomröstning om ändringsförslag avseende punkterna 4 och 5 inleds (parallellt med utskottsförhandlingarna)

Omröstningen kommer att vara öppen kl. 10.10–11.40 (lokal tid i Bryssel).
4.	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
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00
Ansvarigt utskott:

IMCO*


Rådgivande utskott:

TRAN*
Josianne Cutajar (S&D)
AD – PE648.502v03-00
AM – PE650.671v01-00

CULT*
Petra Kammerevert (S&D)
AD – PE648.287v02-00
AM – PE650.393v01-00

JURI*
Patrick Breyer (Verts/ALE)
AD – PE652.326v02-00
AM – PE653.841v01-00

LIBE*
Paul Tang (S&D)
AD – PE650.375v02-00
AM – PE652.452v01-00
 
	Antagande av förslag till betänkande
5.	En ny strategi för europeiska små och medelstora företag
IMCO/9/03325
	2020/2131(INI)	

Föredragande av yttrande:

Liesje Schreinemacher (Renew)
PA – PE653.798v01-00
AM – PE655.651v01-00
Ansvarigt utskott:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
------
28 september 2020 kl. 10.10–11.10
6.	Diskussion med Thierry Breton, kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden, om hanteringen av covid-19-krisens utmaningar
28 september 2020 kl. 11.10–12.00
7.	Diskussion med företrädaren för det tyska ordförandeskapet, statssekreteraren Claudia Dörr-Voß, om medlemsstaternas åtgärder mot covid-19-krisen
* * *
28 september 2020 kl. 13.45–15.45
8.	Meddelanden från ordföranden
Resultat av distansomröstningen om ändringsförslagen avseende punkterna 4 och 5.
*** Omröstning på distans ***
Slutomröstningen på distans avseende punkterna 4 och 5 inleds (parallellt med utskottsförhandlingarna)

Omröstningen kommer att vara öppen kl. 13.50–14.50 (lokal tid i Bryssel).

Resultaten av den slutliga omröstningen kommer att meddelas skriftligen och offentliggöras på IMCO:s webbplats.
------
9.	Produktsäkerhet på den inre marknaden
IMCO/9/02081
	2019/2190(INI)	

Föredragande:

Marion Walsmann (PPE)
PR – PE647.016v01-00
AM – PE652.340v01-00
Ansvarigt utskott:

IMCO


 
	Behandling av kompromissändringsförslag
10.	Genomförande av förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter (förordningen om byggprodukter)
IMCO/9/02516
	2020/2028(INI)	

Föredragande:

Christian Doleschal (PPE)
PR – PE655.860v01-00
Ansvarigt utskott:

IMCO


 
	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 6 oktober 2020 kl. 12.00
11.	Förstärkning av den inre marknaden: framtiden för den fria rörligheten för tjänster
IMCO/9/02300
	2020/2020(INI)	

Föredragande:

Morten Løkkegaard (Renew)
PR – PE646.943v01-00
AM – PE653.761v01-00
Ansvarigt utskott:

IMCO


Rådgivande utskott:

EMPL
Marc Botenga (GUE/NGL)
PA – PE647.038v01-00
AM – PE653.868v01-00
 
	Behandling av ändringsförslag
12.	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


Rådgivande utskott:

ENVI
Pascal Canfin (Renew)
AD – PE647.120v02-00
AM – PE647.121v01-00
 
	Behandling av ändringsförslag och kompromissändringsförslag
13.	Övriga frågor
14.	Kommande sammanträden

