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Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

IMCO(2021)0128_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Torsdag den 28. januar 2021 kl. 9.30-12.30
Bruxelles
Mødelokale: Paul-Henri Spaak (1A002)


og med fjerndeltagelse af IMCO-medlemmer
Den 28. januar 2021 kl. 9.30-11.30

1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
3.	Godkendelse af protokollerne fra møderne

*** Fjernafstemning ***
Åbning af fjernafstemningsproceduren for ændringsforslag vedrørende punkt 4 (parallelt med udvalgsmødet).
Afstemningen vil være åben fra kl. 9.35 til kl. 10.05 (lokal tid i Bruxelles).
4.	Gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer
IMCO/9/02516
	2020/2028(INI)	

Ordfører:

Christian Doleschal (PPE)
PR – PE655.860v01-00
AM – PE658.822v01-00
Kor.udv.:

IMCO


 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
5.	Afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side og af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer
IMCO/9/05014
***	2020/0382(NLE)	COM(2020)0856

Formand:

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

Kor.udv.:

AFET, INTA
Christophe Hansen (PPE)
Kati Piri (S&D)

 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse i form af en skrivelse

* * *
6.	Forelæggelse af rådsformandskabets program
med Pedro Siza Vieira, Minister for økonomi og digital omstilling
7.	Meddelelser fra formanden
Resultatet af fjernafstemningen om ændringsforslagene vedrørende punkt 4.

*** Fjernafstemning ***
Åbning af fjernafstemningen for de endelige afstemninger vedrørende punkt 4 og 5.

Afstemningen vil være åben fra kl. 10.40 til kl. 11.10 (lokal tid i Bruxelles)
Resultaterne af den endelige afstemning vil blive meddelt skriftligt og offentliggjort på IMCO's websted.
8.	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
PR – PE658.808v01-00
AM – PE660.265v01-00
Kor.udv.:

IMCO


Udtalelser:

AFET
Sven Mikser (S&D)
AD – PE657.437v02-00
AM – PE660.191v01-00
 
	Behandling af kompromisændringsforslag
9.	Konkurrencepolitik – årlig beretning 2020
IMCO/9/04480
	2020/2223(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Andrus Ansip (Renew)
PA – PE660.385v01-00
AM – PE662.163v01-00
Kor.udv.:

ECON
Derk Jan Eppink (ECR)
PR – PE661.935v02-00
Udtalelser:

IMCO


 
	Behandling af ændringsforslag
Behandling af kompromisændringsforslag
10.	Diverse sager
11.	Næste møder

* * *
Den 28. januar 2021 kl. 11.30-12.30


For lukkede døre
12.	Koordinatormøde

