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Europaparlamentet

2019-2024

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

IMCO(2021)0712_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 12 juli 2021 kl. 13.45–16.15 och kl. 16.45–18.15

Tisdagen den 13 juli 2021 kl. 9.30–12.00

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q2)

Med deltagande av IMCO-ledamöter på distans

12 juli 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 4–7.
Omröstningen är öppen kl. 13.50–15.00 (lokal tid i Bryssel).
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4. Kritiska enheters motståndskraft
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

AM – PE692.785v01-00
Ansvarigt utskott:

LIBE* Michal Šimečka (Renew) PR – PE691.097v01-00
AM – PE693.909v01-00

 Antagande av förslag till yttrande

5. 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

AM – PE692.865v01-00
Ansvarigt utskott:

ITRE* Bart Groothuis (Renew) PR – PE692.602v01-00
AM – PE693.723v01-00
AM – PE693.680v01-00

 Antagande av förslag till yttrande

6. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 - alla avsnitt
IMCO/9/06086

Föredragande:
Eugen Jurzyca (ECR) PA – PE692.880v01-00

 Antagande av förslag till yttrande

7. 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) PA – PE692.718v01-00

AM – PE692.867v01-00
Ansvarigt utskott:

ITRE* Angelika Winzig (PPE) PR – PE692.937v01-00
AM – PE694.950v01-00

 Antagande av förslag till yttrande

------

8. Ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten 
fullgörs beträffande sådan ansvarighet
IMCO/9/00321
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***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)
 Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella 

förhandlingar

9. 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) PR – PE681.103v01-00

AM – PE693.883v01-00
Ansvarigt utskott:

IMCO
 Behandling av ändringsförslag och kompromissändringsförslag

10. Tillträdet för varor och tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för 
offentlig upphandling och förfaranden till stöd för förhandlingar om tillträde för 
varor och tjänster från unionen till tredjeländers marknader för offentlig 
upphandling
IMCO/9/00040
***I 2012/0060(COD) COM(2016)0034 – C8-0018/2016

Föredragande av yttrande:
Ivan Štefanec (PPE)

Ansvarigt utskott:
INTA* Daniel Caspary (PPE)

 Inledande diskussion

11. Undanröjande av icke-tariffära och icke-skatterelaterade hinder på den inre 
marknaden
IMCO/9/05869

2021/2043(INI)

Föredragande:
Kosma Złotowski (ECR) PR – PE692.811v01-00

Ansvarigt utskott:
IMCO

 Behandling av förslag till betänkande
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 7 september 2021 kl. 12.00

Studier

12. Redogörelse för utredningsavdelningens undersökning om reklam på internet 
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och följderna av riktad reklam för annonsörer, marknadstillgång och 
konsumentval

* * *

12 juli 2021 kl. 16.45–18.15

13. Meddelanden från ordföranden

Resultat av distansomröstningen om ändringsförslagen till punkterna 4–7.

*** Omröstning på distans ***
Inledande av distansomröstningen för slutomröstningen om punkterna 4–8
Omröstningen kommer att vara öppen kl. 16.50–17.30 (lokal tid i Bryssel).
Resultaten av slutomröstningen kommer att meddelas skriftligen och offentliggöras på
IMCO-utskottets webbplats.

------

14. Redogörelse för programmet för rådets ordförandeskap av Sloveniens minister 
för ekonomisk utveckling och teknik, Zdravko Počivalšek, och Sloveniens 
minister för offentlig förvaltning, Boštjan Koritnik,

* * *

13 juli 2021 kl. 9.30–11.00

15. Diskussion med Didier Reynders, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga 
frågor, med en presentation av kommissionens förslag om översynen av 
konsumentkreditdirektivet och direktivet om allmän produktsäkerhet

16. Övriga frågor

17. Kommande sammanträden

------

13 juli 2021 kl. 11.00–12.00

Inom stängda dörrar

18. Samordnarnas sammanträde
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