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Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

IMCO(2021)0222_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 22 februari 2021 kl. 13.45–16.15 och kl. 16.45–18.45
Tisdagen den 23 februari 2021 kl. 9.30–12.30
Bryssel
Lokal: József Antall (4Q2)


Med deltagande av utskottsledamöter på distans
22 februari 2021 kl. 13.45–16.15

1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Justering av sammanträdesprotokoll

*** Omröstning på distans***
Inledande av distansomröstningen om ändringsförslagen till punkterna 4 och 5.
Omröstningen är öppen kl. 13.50–14.50 (lokal tid i Bryssel).
4.	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:

Edina Tóth (PPE)
PR – PE658.808v01-00
AM – PE660.265v01-00
Ansvarigt utskott:

IMCO


Rådgivande utskott:

AFET
Sven Mikser (S&D)
AD – PE657.437v02-00
AM – PE660.191v01-00
 
	Antagande av förslag till betänkande
5.	Konkurrenspolitiken – årsrapport 2020
IMCO/9/04480
	2020/2223(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

ECON
Derk Jan Eppink (ECR)
PR – PE661.935v02-00
AM – PE680.910v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
6.	Riktlinjer för budgeten för 2020 – avsnitt III
IMCO/9/04883
	2020/2265(BUI)	

Ansvarigt utskott:

BUDG
Karlo Ressler (PPE)
PR – PE663.167v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse
7.	Utvärdering av förordningen om geoblockering
IMCO/9/05245
	2021/2546(RSP)	

Föredragande:

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

Ansvarigt utskott:

IMCO


 
	Godkännande av fråga för muntligt besvarande

* * *

Lagstiftningsgranskning
8.	Genomförande av förordningen om allmän säkerhet hos motorfordon
9.	Formandet av EU:s digitala framtid: få bort hindren för en fungerande digital inre marknad och förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter
IMCO/9/04404
	2020/2216(INI)	

Föredragande:

Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00
Ansvarigt utskott:

IMCO*


 
	Behandling av ändringsförslag

Studier
10.	Redogörelse för utredningsavdelningens studie om effekterna av covid-19 på den inre marknaden och konsumentskyddet

------
22 februari 2021 kl. 16.45–18.45

11.	Meddelanden från ordföranden
Resultat av distansomröstningen om ändringsförslagen till punkterna 4 och 5

*** Omröstning på distans***
Inledande av distansomröstningen för slutomröstningen om punkterna 4–7

Omröstningen kommer att vara öppen kl. 16.50–17.20 (lokal tid i Bryssel).
Resultatet av slutomröstningen kommer att meddelas skriftligen och offentliggöras på IMCO-utskottets webbplats.

Offentlig utfrågning
12.	Effektivt skydd av europeiska konsumenter på den digitala inre marknaden (preliminärt)

* * *
23 februari 2021 kl. 9.30–11.30

13.	Diskussion med Margrethe Vestager, verkställande vice ordförande för kommissionen med ansvar för ett Europa rustat för den digitala tidsåldern
• Redogörelse för förslagen till en rättsakt om digitala tjänster och en rättsakt om digitala marknader
• Strukturerad dialog

14.	Från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem
IMCO/9/04762
	2020/2260(INI)	

Föredragande av yttrande:

Claude Gruffat (Verts/ALE)
PA – PE661.894v01-00
AM – PE663.259v01-00
Ansvarigt utskott:

ENVI, AGRI*
Anja Hazekamp (The Left)
Herbert Dorfmann (PPE)
PR – PE662.094v01-00
 
	Behandling av ändringsförslag och kompromissändringsförslag
15.	Övriga frågor
16.	Kommande sammanträden
23 februari 2021 kl. 11.30–12.30


Inom stängda dörrar
17.	Samordnarnas sammanträde

