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Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

IMCO(2021)0414_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Onsdagen den 14 april 2021 kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45
Torsdagen den 15 april 2021 kl. 9.30–12.30
Bryssel
Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002)
Med deltagande av utskottsledamöter på distans
14 april 2021 kl. 13.45–15.45
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Justering av sammanträdesprotokoll
*** Omröstning på distans ***
Inledande av distansomröstningen om ändringsförslagen avseende punkterna 4, 5 och 6.
Omröstningen är öppen kl. 13.50–14.50 (lokal tid i Bryssel).
4.	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*


	Antagande av förslag till betänkande
5.	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
AM – PE680.918v01-00
AM – PE680.919v01-00
AM – PE680.920v01-00
AM – PE681.105v01-00
	Antagande av förslag till yttrande
6.	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)
PR – PE663.292v01-00
	Antagande av förslag till yttrande
7.	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


	Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar
8.	2022 års budget - pilotprojekt och förberedande åtgärder
* Godkännande
* * *
I närvaro av kommissionen
9.	Presentation av JRC:s tekniska rapport: Results of an EU wide comparison of quality related characteristics of branded food products. Part 2 – Sensory testing
10.	Presentation av kommissionens rapport om tillämpningen av direktiv (EU) 2015/2302 om paketresor och sammanlänkade researrangemang (COM (2021) 90 final)
------
11.	Meddelanden från ordföranden
Resultat av distansomröstningen om ändringsförslagen avseende punkterna 4, 5 och 6.
Inledande av distansomröstningen för slutomröstningen om punkterna 4–8

Omröstningen är öppen kl. 15.50–16.50 (lokal tid i Bryssel).
Resultaten av slutomröstningen kommer att meddelas skriftligen och offentliggöras på IMCO-utskottets webbplats.
14 april 2021 kl. 16.45–18.45
INSTÄLLT
* * *
15 april 2021 kl. 9.30–11.30
12.	Diskussion med Thierry Breton, kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden - som en del av den strukturerade dialogen
13.	Övriga frågor
14.	Kommande sammanträden
------
15 april 2021 kl. 11.30–12.30
Inom stängda dörrar
15.	Samordnarnas sammanträde
* * *

