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Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

IMCO(2020)1026_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 26 oktober 2020 kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45
Tisdagen den 27 oktober 2020 kl. 9.00–11.00 och kl. 11.30–12.30
Bryssel
Lokal: József Antall (4Q2)
Med deltagande av utskottsledamöter på distans
26 oktober 2020 kl. 13.45–15.45
1.	Val av ordförande
2.	Val av förste vice ordförande
3.	Godkännande av föredragningslistan
4.	Meddelanden från ordföranden
5.	Justering av sammanträdesprotokoll
*** Omröstning på distans ***

Inledande av distansomröstningen om ändringsförslag till punkterna 6 och 7 (parallellt med utskottsförhandlingarna).

Omröstningen kommer att vara öppen kl. 14.10–15.40 (Brysseltid)
6.	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


 
	Antagande av förslag till betänkande
7.	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
 
	Antagande av förslag till betänkande
------
8.	Diskussion med Maroš Šefčovič, vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och framtidsfrågor, om Strategisk framsynsrapport 2020
9.	Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin
IMCO/9/02950
	2020/2077(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

ENVI*
Jan Huitema (Renew)
PR – PE652.387v01-00
 
	Behandling av ändringsförslag och kompromissändringsförslag
* * *
26 oktober 2020 kl. 16.45–18.45
10.	Meddelanden från ordföranden
Resultat av distansomröstningen om ändringsförslagen till punkterna 6 och 7
*** Omröstning på distans ***

Inledande av slutomröstningen på distans om punkterna 6 och 7 (parallellt med utskottsförhandlingarna). Omröstningen kommer att vara öppen kl. 16.50–17.50 (Brysseltid)

Resultaten av slutomröstningen kommer att meddelas skriftligen och offentliggöras på IMCO-utskottets webbplats
11.	Presentation av utredningstjänstens studie om genomförandet av EU:s försvarspaket
12.	Genomförandet av direktiv 2009/81/EG med avseende på upphandling på försvars- och säkerhetsområdena och av direktiv 2009/43/EG med avseende på överföring av försvarsrelaterade produkter
IMCO/9/02103
	2019/2204(INI)	

Föredragande:

Kris Peeters (PPE)

Ansvarigt utskott:

IMCO


Rådgivande utskott:

AFET
Sven Mikser (S&D)
PA – PE657.437v01-00
 
	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 11 november 2020 kl. 12.00
13.	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)
AD – PE647.038v02-00
AM – PE653.868v01-00
 
	Behandling av kompromissändringsförslag
14.	Konsekvenserna av EU:s bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare och tjänster: arbetskraftens rörlighet inom EU som ett redskap för att matcha behov och kompetens på arbetsmarknaden
IMCO/9/02247
	2020/2007(INI)	

Föredragande av yttrande:

Morten Løkkegaard (Renew)
PA – PE657.157v01-00
Ansvarigt utskott:

EMPL*
Radan Kanev (PPE)

 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 29 oktober 2020 kl. 12.00
* * *
27 oktober 2020 kl. 9.00–10.30
15.	Diskussion med Margrethe Vestager, verkställande vice ordförande för kommissionen med ansvar för ett Europa rustat för den digitala tidsåldern – som en del av den strukturerade dialogen
27 oktober 2020 kl. 10.30–11.00
16.	”Loot boxes” i onlinespel och deras inverkan på konsumenter, särskilt unga konsumenter – presentation av en studie
17.	Övriga frågor
18.	Kommande sammanträden
------
27 oktober 2020 kl. 11.30–12.30
Inom stängda dörrar
19.	Samordnarnas sammanträde

