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Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

IMCO(2021)0128_1
ABBOZZ TA' AĠENDA
Laqgħa
Il-Ħamis 28 ta' Jannar 2021, 9.30 – 12.30
Brussell
Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)


u bil-parteċipazzjoni remota tal-Membri tal-Kumitat IMCO
It-28 ta' Jannar 2021, 9.30 – 11.30

1.	Adozzjoni tal-aġenda
2.	Avviżi tal-president
3.	Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

*** Ħin għall-votazzjoni remota ***
Ftuħ tal-proċedura ta' votazzjoni remota dwar l-emendi għall-punt 4 (b'mod parallel mal-proċedimenti tal-Kumitat)
Il-votazzjoni tkun miftuħa mid-9.35 sal-10.05 (ħin ta' Brussell).
4.	Implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 305/2011 li jistabbilixxi kondizzjonijiet armonizzati għall-kumerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini (ir-Regolament dwar il-Prodotti għall-Bini)
IMCO/9/02516
	2020/2028(INI)	

Rapporteur:

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

IMCO


 
	Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport
5.	Deċiżjoni dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Kummerċ u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa waħda, u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq, min-naħa l-oħra, u tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq dwar il-proċeduri tas-sigurtà għall-iskambju u l-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata
IMCO/9/05014
***	2020/0382(NLE)	COM(2020)0856

President:

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

Responsabbli:

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

 
	Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni f'forma ta' ittra

* * *
6.	Preżentazzjoni tal-programm tal-Presidenza tal-Kunsill
ma' Pedro Siza Vieira, Ministru tal-Istat għall-Ekonomija u t-Tranżizzjoni Diġitali
7.	Avviżi tal-president
Riżultat tal-proċedura ta' votazzjoni remota dwar l-emendi għall-punt 4.

*** Ħin għall-votazzjoni remota ***
Ftuħ tal-proċedura ta' votazzjoni remota dwar il-votazzjoni finali għall-punti 4 u 5.

Il-votazzjoni tkun miftuħa mill-10.40 sal-11.10 (ħin ta' Brussell).
Ir-riżultati tal-votazzjoni finali jiġu kkomunikati bil-miktub u ppubblikati fis-sit web tal-Kumitat IMCO.
8.	Implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/81/KE, rigward l-akkwist pubbliku fl-oqsma tad-difiża u tas-sigurtà, u tad-Direttiva 2009/43/KE, rigward it-trasferiment ta' prodotti relatati mad-difiża
IMCO/9/02103
	2019/2204(INI)	

Rapporteur:

Kris Peeters
PR – PE658.808v01-00
AM – PE660.265v01-00
Responsabbli:

IMCO


Opinjonijiet:

AFET
Sven Mikser (S&D)
AD – PE657.437v02-00
AM – PE660.191v01-00
 
	Eżami tal-emendi ta' kompromess
9.	Politika tal-kompetizzjoni - rapport annwali 2020
IMCO/9/04480
	2020/2223(INI)	

Rapporteur għal opinjoni:

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

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

IMCO


 
	Eżami tal-emendi
Eżami tal-emendi ta' kompromess
10.	Kwistjonijiet varji
11.	Laqgħat li jmiss

* * *
It-28 ta' Jannar 2021, 11.30 – 12.30


Bil-magħluq
12.	Laqgħa tal-koordinaturi

