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Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

IMCO(2020)1109_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 9 november 2020 kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–17.45
Bryssel
Lokal: József Antall (4Q1)
Med deltagande av IMCO-utskottets ledamöter på distans
9 november 2020 kl. 13.45–15.45
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. 13.50–15.20 (lokal tid i Bryssel).
4.	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 – PE652.387v02-00
AM – PE660.071v01-00
AM – PE657.318v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
5.	Ändring av förordning (EU) 2017/1129 vad gäller EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella mellanhänder för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin
IMCO/9/03673
***I	2020/0155(COD)	COM(2020)0281 – C9-0206/2020

Föredragande av yttrande:

Virginie Joron (ID)
PA – PE658.733v02-00
AM – PE659.048v01-00
Ansvarigt utskott:

ECON
Ondřej Kovařík (Renew)
PR – PE658.908v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
------
Rapport om pågående interinstitutionella förhandlingar
6.	Inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik
IMCO/9/01385
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Föredragande:

Brando Benifei (S&D)

Ansvarigt utskott:

IMCO


 
7.	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
AM – PE658.822v01-00
Ansvarigt utskott:

IMCO


 
	Behandling av ändringsförslag
Webbseminarium
8.	Effekterna av covid-19 på den inre marknaden och konsumentskydd
* * *
9 november 2020 kl. 16.45–17.45
9.	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. 16.50–17.50 (lokal tid i Bryssel).
Resultaten av slutomröstningen kommer att meddelas skriftligen och offentliggöras på IMCO-utskottets webbplats
10.	EU-strategin för data
IMCO/9/04414
	2020/2217(INI)	

Föredragande av yttrande:

Christel Schaldemose (S&D)
PA – PE659.085v01-00
Ansvarigt utskott:

ITRE*
Miapetra Kumpula-Natri (S&D)
PR – PE657.163v03-00
 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 17 november 2020 kl. 12.00
11.	Övriga frågor
12.	Kommande sammanträden
* * *

