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Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

IMCO(2020)1026_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 26. oktober 2020 kl. 13.45-15.45 og 16.45-18.45
Tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 9.00-11.00 og 11.30-12.30
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (4Q2)
og med fjerndeltagelse af IMCO-medlemmer
Den 26. oktober 2020 kl. 13.45-15.45
1.	Valg af formand
2.	Valg af første næstformand
3.	Vedtagelse af dagsorden
4.	Meddelelser fra formanden
5.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
*** Fjernafstemning ***

Åbning af fjernafstemningsproceduren for ændringsforslag vedrørende punkt 6 og 7 (parallelt med udvalgsmødet).

Afstemningen vil være åben fra kl. 14.10 til kl. 15.40 (lokal tid i Bruxelles)
6.	Håndtering af produktsikkerhed i det indre marked
IMCO/9/02081
	2019/2190(INI)	

Ordfører:

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

IMCO


 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
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


Udtalelser:

ENVI
Pascal Canfin (Renew)
AD – PE647.120v02-00
AM – PE647.121v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
------
8.	Drøftelse med Maroš Šefčovič, næstformand med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og fremsyn, om den strategiske fremsynsrapport for 2020
9.	Ny handlingsplan for den cirkulære økonomi
IMCO/9/02950
	2020/2077(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Anna Cavazzini (Verts/ALE)
PA – PE652.282v01-00
AM – PE657.284v01-00
Kor.udv.:

ENVI*
Jan Huitema (Renew)
PR – PE652.387v01-00
 
	Behandling af ændringsforslag og kompromisændringsforslag
* * *
Den 26. oktober 2020 kl. 16.45-18.45
10.	Meddelelser fra formanden
Resultatet af fjernafstemningen om ændringsforslagene vedrørende punkt 6 og 7
*** Fjernafstemning ***

Åbning af fjernafstemningsproceduren for de endelige afstemninger om punkt 6 og 7 (parallelt med udvalgsmødet). Afstemningen vil være åben fra kl. 16.50 til kl. 17.50 (lokal tid i Bruxelles).

Resultaterne af den endelige afstemning vil blive meddelt skriftligt og offentliggjort på IMCO's websted.
11.	Præsentation af EPRS-undersøgelsen om gennemførelsen af EU's forsvarspakke
12.	Gennemførelsen af direktiv 2009/81/EF om offentlige indkøb på forsvars- og sikkerhedsområdet og af direktiv 2009/43/EF om overførsel af forsvarsrelaterede produkter
IMCO/9/02103
	2019/2204(INI)	

Ordfører:

Kris Peeters (PPE)

Kor.udv.:

IMCO


Udtalelser:

AFET
Sven Mikser (S&D)
PA – PE657.437v01-00
 
	Behandling af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 11. november 2020 kl. 12.00
13.	Styrkelse af det indre marked: fremtiden for den frie bevægelighed for tjenesteydelser
IMCO/9/02300
	2020/2020(INI)	

Ordfører:

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

IMCO


Udtalelser:

EMPL
Marc Botenga (GUE/NGL)
AD – PE647.038v02-00
AM – PE653.868v01-00
 
	Behandling af kompromisændringsforslag
14.	EU-reglernes indvirkning på den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser: arbejdskraftens mobilitet inden for EU som et redskab til at matche behov og kvalifikationer på arbejdsmarkedet
IMCO/9/02247
	2020/2007(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Morten Løkkegaard (Renew)
PA – PE657.157v01-00
Kor.udv.:

EMPL*
Radan Kanev (PPE)

 
	Behandling af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 29. oktober 2020 kl. 12.00
* * *
Den 27. oktober 2020 kl. 9.00-10.30
15.	Drøftelse med Margrethe Vestager, ledende næstformand for Kommissionen med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder – som led i den strukturerede dialog
Den 27. oktober 2020 kl. 10.30-11.00
16.	"Loot boxes" i onlinespil og deres indvirkning på forbrugerne, navnlig unge forbrugere - præsentation af undersøgelsen
17.	Diverse sager
18.	Næste møder
------
Den 27. oktober 2020 kl. 11.30-12.30
For lukkede døre
19.	Koordinatormøde

