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Commissie interne markt en consumentenbescherming

IMCO(2021)0621_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 21 juni 2021, 13.45 - 16.15 uur en 16.45 - 18.45 uur
Dinsdag 22 juni 2021, 9.30 - 12.30 uur
Brussel
Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)
en met deelname op afstand van de leden van IMCO
21 juni 2021, 13.45 - 16.15 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
*** Stemming op afstand ***
Opening van de stemming op afstand over de amendementen op de punten 4 en 5.
Stemmen is mogelijk van 13.50 uur tot 14.50 uur (tijdzone Brussel)
4.	Europees gegevensbeheer (Wetgeving inzake gegevensbeheer)
IMCO/9/04736
***I	2020/0340(COD)	COM(2020)0767 – C9-0377/2020

Rapporteur voor advies:

Sandro Gozi (Renew)
PA – PE691.362v01-00
AM – PE692.940v01-00
Bevoegd:

ITRE*
Angelika Niebler (PPE)
PR – PE691.139v03-00
AM – PE691.468v01-00
AM – PE691.449v01-00
AM – PE692.584v01-00
	Goedkeuring ontwerpadvies
5.	Een actieplan inzake intellectuele eigendom ter ondersteuning van herstel en veerkracht in de EU
IMCO/9/05284
	2021/2007(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

JURI
Marion Walsmann (PPE)
PR – PE693.593v01-00
	Goedkeuring ontwerpadvies
* * *
6.	Betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector (wet inzake digitale markten)
IMCO/9/04998
***I	2020/0374(COD)	COM(2020)0842 – C9-0419/2020

Rapporteur:

Andreas Schwab (PPE)
PR – PE692.792v01-00
Bevoegd:

IMCO*


	Behandeling ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 1 juli 2021, 12.00 uur
7.	Gedachtewisseling met Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie belast met interinstitutionele betrekkingen en toekomstplanning, over de internemarkt- en douaneaspecten van de uitvoering van het protocol bij de terugtrekkingsovereenkomst van het Verenigd Koninkrijk met Ierland en Noord-Ierland
8.	Eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en wijziging van Richtlijn 2000/31/EG
IMCO/9/04992
***I	2020/0361(COD)	COM(2020)0825 – C9-0418/2020

Rapporteur:

Christel Schaldemose (S&D)
PR – PE693.594v01-00
Bevoegd:

IMCO*


	Behandeling ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 1 juli 2021, 12.00 uur
------
21 juni 2021, 16.45 - 18.45 uur
9.	Mededelingen van de voorzitter
Uitslag van de stemming op afstand over de amendementen op de punten 4 en 5.
*** Stemming op afstand ***
Opening van de stemming op afstand voor de eindstemming over de punten 4 en 5.
Stemmen is mogelijk van 16.50 uur tot 17.30 uur (tijdzone Brussel).
De uitslag van de eindstemming wordt schriftelijk meegedeeld en gepubliceerd op de website van IMCO.
Openbare hoorzitting
10.	Regulering van onlineplatforms en digitaledienstverleners in de digitale eengemaakte markt: effectieve bescherming voor de Europese consument in de digitale economie
IMCO/9/06209
* * *
22 juni 2021, 9.30 - 12.30 uur
Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen
11.	Verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid
IMCO/9/00321
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Rapporteur:

Dita Charanzová (Renew)

Bevoegd:

IMCO


	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)
Gezamenlijke behandeling
12.	Uitvoering van Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed (richtlijn speelgoedveiligheid)
IMCO/9/05864
	2021/2040(INI)	

Rapporteur:

Brando Benifei (S&D)
PR – PE692.714v03-00
Bevoegd:

IMCO


	Behandeling ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 8 juli 2021, 12.00 uur
13.	Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022 - alle afdelingen
IMCO/9/06086

Rapporteur:

Eugen Jurzyca (ECR)
PA – PE692.880v01-00
	Behandeling ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 24 juni 2021, 12.00 uur
14.	Roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (herschikking)
IMCO/9/05478
***I	2021/0045(COD)	COM(2021)0085 – C9-0085/2021

Rapporteur voor advies:

Róża Thun und Hohenstein (PPE)
PA – PE692.718v01-00
AM – PE692.867v01-00
Bevoegd:

ITRE*
Angelika Winzig (PPE)
PR – PE692.937v01-00
	Behandeling van amendementen en compromisamendementen
15.	De veerkracht van wezenlijke instanties
IMCO/9/04990
***I	2020/0365(COD)	COM(2020)0829 – C9-0421/2020

Rapporteur voor advies:

Alex Agius Saliba (S&D)
PA – PE691.165v01-00
AM – PE692.785v01-00
Bevoegd:

LIBE*
Michal Šimečka (Renew)
PR – PE691.097v01-00
	Behandeling van amendementen en compromisamendementen
16.	Maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de Unie en intrekking van Richtlijn (EU) 2016/1148
IMCO/9/04962
***I	2020/0359(COD)	COM(2020)0823 – C9-0422/2020

Rapporteur voor advies:

Morten Løkkegaard (Renew)
PA – PE691.156v02-00
AM – PE692.865v01-00
Bevoegd:

ITRE*
Bart Groothuis (Renew)
PR – PE692.602v01-00
AM – PE693.723v01-00
AM – PE693.680v01-00
	Behandeling van amendementen en compromisamendementen
17.	De bescherming van werknemers tegen asbest
IMCO/9/05669
	2019/2182(INL)	

Rapporteur voor advies:

Anne-Sophie Pelletier (The Left)
PA – PE691.081v01-00
AM – PE693.705v01-00
Bevoegd:

EMPL*
Nikolaj Villumsen (The Left)
PR – PE689.800v01-00
AM – PE691.469v02-00
	Behandeling van amendementen en compromisamendementen
18.	Rondvraag
19.	Volgende vergaderingen
20.	Coördinatorenvergadering
12.45 - 13.45 uur via Webex

