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Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

IMCO(2021)0317_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Onsdagen den 17 mars 2021 kl. 13.45–16.15 och kl. 16.45–18.45
Torsdagen den 18 mars 2021 kl. 9.30–12.30
Bryssel
Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002)
Med deltagande av utskottsledamöter på distans
17 mars 2021 kl. 13.45–16.15
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Justering av sammanträdesprotokoll
*** Omröstning på distans ***
Inledande av distansomröstning för punkt 4.
Omröstningen är öppen kl. 13.50–14.20 (lokal tid i Bryssel).
4.	EU–EES–Schweiz: samarbetet på den inre marknaden mot bakgrund av covid-19-pandemin och de senaste 25 årens arbete för att fullt ut genomföra reglerna för den inre marknaden
IMCO/9/05263
	2021/2551(RSP)	

Föredragande:

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

Ansvarigt utskott:

IMCO


	Godkännande av fråga för muntligt besvarande
Antagande av förslag till resolution
------
Rapport om pågående interinstitutionella förhandlingar
5.	Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning
IMCO/9/01387
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Föredragande:

Jiří Pospíšil (PPE)

Ansvarigt utskott:

IMCO


	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)
6.	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 kompromissändringsförslag
7.	Förordning om batterier och förbrukade batterier, om upphävande av direktiv 2006/66/EG och om ändring av förordning (EU) 2019/1020
IMCO/9/04957
***I	2020/0353(COD)	COM(2020)0798 – C9-0400/2020

Föredragande:

Antonius Manders (PPE)

Ansvarigt utskott:

IMCO


	Inledande diskussion
8.	Förordning om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 1082/2013/EU
IMCO/9/04628
***I	2020/0322(COD)	COM(2020)0727 – C9-0367/2020

Föredragande av yttrande:

Rasmus Andresen (Verts/ALE)
PA – PE689.513v01-00
Ansvarigt utskott:

ENVI
Véronique Trillet-Lenoir (Renew)

	Behandling av förslag till yttrande
Studier
9.	Redogörelse för utredningsavdelningens studie Legal obstacles in Member States to Single Market rules
------
17 mars 2021 kl. 16.45–18.45
Rapport om pågående interinstitutionella förhandlingar
10.	Ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet
IMCO/9/00321
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Föredragande:

Dita Charanzová (Renew)

Ansvarigt utskott:

IMCO


	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)
11.	Diskussion med Didier Reynders, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor – som en del av den strukturerade dialogen
12.	Unionsrättens ändamålsenlighet samt subsidiaritet och proportionalitet – rapporten om bättre lagstiftning avseende 2017, 2018 och 2019
IMCO/9/04858
	2020/2262(INI)	

Föredragande av yttrande:

Barbara Thaler (PPE)
PA – PE680.764v01-00
AM – PE681.008v01-00
Ansvarigt utskott:

JURI
Mislav Kolakušić (NI)

	Behandling av ändringsförslag och kompromissändringsförslag
* * *
18 mars 2021 kl. 9.30–11.30
Offentlig utfrågning
13.	Konsumentskydd i samband med digitaliseringen av finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (konsumentkreditdirektivet och direktivet om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter) under covid-19-pandemin
14.	Övriga frågor
15.	Kommande sammanträden
18 mars 2021 kl. 11.30–12.30
Inom stängda dörrar
16.	Samordnarnas sammanträde
------

