OJ\1231493SV.rtf	PE692.817v01-00
SV	Förenade i mångfalden	SV
PE692.817v01-00	 /1 	OJ\1231493SV.rtf
SV
OJ\1231493SV.rtf	 /1 	PE692.817v01-00
	SV

Europaparlamentet
2019-2024
file_0.png




Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

IMCO(2021)0526_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Onsdagen den 26 maj 2021 kl. 9.30–12.30 och kl. 13.45–16.15 och kl. 16.45–18.45
Torsdagen den 27 maj 2021 kl. 9.30–12.30 och kl. 16.45–17.45  (gemensamt sammanträde)
Bryssel
Lokal: József Antall (4Q1)
Med deltagande av utskottsledamöter på distans
26 maj 2021 kl. 9.30–12.30
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Justering av sammanträdesprotokoll
	8 mars 2021	PV – PE691.084v01-00
*** Omröstning på distans ***
Inledning av distansomröstningen om ändringsförslagen till punkt 4.
Omröstningen är öppen kl. 9.40–10.40 (lokal tid i Bryssel).
4.	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
AM – PE691.332v01-00
Ansvarigt utskott:

ENVI
Véronique Trillet-Lenoir (Renew)
PR – PE689.812v01-00
AM – PE692.634v01-00
AM – PE692.635v01-00
	Antagande av förslag till yttrande
------
Offentlig utfrågning
5.	Genomförandet av handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien: utmaningar för den inre marknadens och tullunionens integritet
Gemensam debatt
6.	Roaming i allmänna mobilnät i unionen (omarbetning)
IMCO/9/05478
***I	2021/0045(COD)	COM(2021)0085 – C9-0085/2021

Föredragande av yttrande:

Róża Thun und Hohenstein (PPE)

Ansvarigt utskott:

ITRE
Angelika Winzig (PPE)

	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 3 juni 2021 kl. 12.00
7.	Kritiska enheters resiliens
IMCO/9/04990
***I	2020/0365(COD)	COM(2020)0829 – C9-0421/2020

Föredragande av yttrande:

Alex Agius Saliba (S&D)
PA – PE691.165v01-00
Ansvarigt utskott:

LIBE*
Michal Šimečka (Renew)

	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 27 maj 2021 kl. 12.00
------
26 maj 2021 kl. 13.45–16.15
8.	Meddelanden från ordföranden
Resultat av distansomröstningen om ändringsförslagen avseende punkt 4.
*** Omröstning på distans ***
Inledning av distansomröstningsförfarandet för slutomröstningen om punkt 4.
Omröstningen är öppen kl. 13.50–14.30 (lokal tid i Bryssel).
Resultaten av slutomröstningen kommer att meddelas skriftligen och offentliggöras på IMCO-utskottets webbplats.
Rapport om pågående interinstitutionella förhandlingar
9.	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)
Gemensam debatt
10.	Inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och ändring av förordning (EU) nr 952/2013
IMCO/9/04529
***I	2020/0306(COD)	COM(2020)0673 – C9-0338/2020

Föredragande:

Ivan Štefanec (PPE)

Ansvarigt utskott:

IMCO


	Behandling av förslag till betänkande
11.	Europaparlamentets och rådets förordning om dataförvaltning (dataförvaltningsakten)
IMCO/9/04736
***I	2020/0340(COD)	COM(2020)0767 – C9-0377/2020

Föredragande av yttrande:

Sandro Gozi (Renew)
PA – PE691.362v01-00
Ansvarigt utskott:

ITRE
Angelika Niebler (PPE)
PR – PE691.139v03-00
AM – PE691.468v01-00
AM – PE691.449v01-00
AM – PE692.584v01-00
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 27 maj 2021 kl. 13.00
12.	Skydd av arbetstagare mot asbest
IMCO/9/05669
	2019/2182(INL)	

Föredragande av yttrande:

Anne-Sophie Pelletier (The Left)
PA – PE691.081v01-00
Ansvarigt utskott:

EMPL*
Nikolaj Villumsen (The Left)
PR – PE689.800v01-00
AM – PE691.469v02-00
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 2 juni 2021 kl. 12.00
13.	Åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, och om upphävande av direktiv (EU) 2016/1148
IMCO/9/04962
***I	2020/0359(COD)	COM(2020)0823 – C9-0422/2020

Föredragande av yttrande:

Morten Løkkegaard (Renew)
PA – PE691.156v02-00
Ansvarigt utskott:

ITRE*
Bart Groothuis (Renew)
PR – PE692.602v01-00
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 1 juni 2021 kl. 12.00
14.	En handlingsplan för immateriella rättigheter till stöd för EU:s återhämtning och resiliens
IMCO/9/05284
	2021/2007(INI)	

Föredragande av yttrande:

Vlad-Marius Botoș (Renew)
PA – PE680.981v01-00
AM – PE691.464v01-00
Ansvarigt utskott:

JURI
Marion Walsmann (PPE)

	Behandling av ändringsförslag och kompromissändringsförslag
------
26 maj 2021 kl. 16.45–18.45
Seminarium
15.	Rättsakterna om digitala tjänster respektive digitala marknader – ett framåtblickande och konsumentinriktat perspektiv
* * *
27 maj 2021 kl. 9.30–11.30
I närvaro av kommissionen
16.	Maskinprodukter
IMCO/9/05874
***I	2021/0105(COD)	COM(2021)0202 – C9-0145/2021

Ansvarigt utskott:

IMCO


	Diskussion med kommissionens företrädare
17.	Övriga frågor
18.	Kommande sammanträden
27 maj 2021 kl. 11.30–12.30
Inom stängda dörrar
19.	Samordnarnas sammanträde
* * *
27 maj 2021 kl. 16.45–17.45  (gemensamt sammanträde)
Gemensam presentation med budgetkontrollutskottet (som en del av CONT-utskottets sammanträde – lokal: Altiero Spinelli 3E2 och deltagande på distans)
20.	Revisionsrättens särskild rapport 04/2021: Tullkontroller: otillräcklig harmonisering skadar EU:s ekonomiska intressen
* Redogörelse för den särskilda rapporten av revisionsrättens föredragande ledamot, Jan Gregor

