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Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

IMCO(2022)0516_1
PÄEVAKORRA PROJEKT
Koosolek
Esmaspäev, 16. mai 2022 kell 13.45–15.45 ja 16.45–18.45
Teisipäev, 17. mai 2022 kell 9.30–12.00 ja 13.45–15.45 ja 16.45–18.45
Brüssel
Ruum: József Antall (6Q2)
ja IMCO-komisjoni liikmete kaugosalusel
16. mai 2022 kell 13.45–15.45
1.	Päevakorra kinnitamine
2.	Juhataja teadaanded
3.	Koosolekute protokollide kinnitamine
*** Hääletus ***
Päevakorrapunkti 4 hääletuse algus.
Hääletus toimub kell 13.50–14.30 (Brüsseli aja järgi).
4.	Konkurentsile avatud ja õiglased turud digisektoris (digiturgude õigusakt)
IMCO/9/04998
***I	2020/0374(COD)	COM(2020)0842 – C9-0419/2020

Raportöör:

Andreas Schwab (PPE)

Vastutav:

IMCO*


	Institutsioonidevahelistest läbirääkimistest tuleneva esialgse kokkuleppe hääletus (kinnitamata)

Aruanne käimasolevate institutsioonidevaheliste läbirääkimiste kohta
5.	Digiteenuste ühtne turg (digiteenuste õigusakt) ja direktiivi 2000/31/EÜ muutmine
IMCO/9/04992
***I	2020/0361(COD)	COM(2020)0825 – C9-0418/2020

Raportöör:

Christel Schaldemose (S&D)

Vastutav:

IMCO*


	Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 74 lõige 3)

6.	Direktiivi 2014/53/EL (raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) muutmine
IMCO/9/07216
***I	2021/0291(COD)	COM(2021)0547 – C9-0366/2021

Raportöör:

Alex Agius Saliba (S&D)

Vastutav:

IMCO


	Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 74 lõige 3) (kinnitamata)

7.	Kriitilise tähtsusega üksuste vastupidavusvõime
IMCO/9/04990

Arvamuse koostaja:

Alex Agius Saliba (S&D)

Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta
8.	Määrus, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/66/EÜ ja muudetakse määrust (EL) 2019/1020
IMCO/9/04957

Arvamuse koostaja:

Antonius Manders (PPE)

Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta
9.	Siseturgu moonutavad välisriigi subsiidiumid
IMCO/9/05994

Arvamuse koostaja:

Christian Doleschal (PPE)

Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta
------
10.	Euroopa uue ajakohastatud tööstusstrateegia rakendamine ja kulutuste poliitikaga kooskõlla viimine
IMCO/9/08203
	2022/2008(INI)	

Arvamuse koostaja:

Maria da Graça Carvalho (PPE)
PA – PE719.810v01-00
AM – PE730.190v01-00
Vastutav:

ITRE
Tom Berendsen (PPE)
PR – PE719.639v01-00
AM – PE731.574v01-00
	Muudatusettepanekute läbivaatamine

11.	Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse uuringu „ELi lisandväärtus toodete ja teenuste ühtsel turul“ tutvustus 
12.	Lähetus Navarrasse (Hispaania)

Aruanne komisjonile
16. mai 2022 kell 16.45–18.45
Avalik kuulamine
13.	Digitaalsed tootepassid ning läbipaistvuse ja tarbijate teadlikkuse suurendamine siseturul
IMCO/9/08894
	Kuulamine

* * *
17. mai 2022 kell 9.30–11.00
14.	Teatavate raadamise ja metsade degradeerumisega seotud kaupade ja toodete liidu turul kättesaadavaks tegemine ja liidust eksportimine ning määruse (EL) nr 995/2010 kehtetuks tunnistamine
IMCO/9/08650
***I	2021/0366(COD)	COM(2021)0706 – C9-0430/2021

Arvamuse koostaja:

Anna Cavazzini (Verts/ALE)
PA – PE730.020v01-00
AM – PE731.597v01-00
Vastutav:

ENVI*
Christophe Hansen (PPE)
PR – PE729.953v03-00
AM – PE731.627v01-00
AM – PE731.626v02-00
AM – PE730.104v01-00
AM – PE731.628v02-00
AM – PE731.704v01-00
	Muudatusettepanekute ja kompromissmuudatusettepanekute läbivaatamine

Komisjoni osavõtul
15.	Komisjoni soovituse (mis käsitleb Venemaa sissetungi eest Ukrainasse põgenevate inimeste kvalifikatsioonide tunnustamist) rakendamine
17. mai 2022 kell 11.00–12.00
*** Kinnine koosolek ***
16.	Koordinaatorite koosolek
17. mai 2022 kell 13.45–15.45
17.	Tarbijakrediit
IMCO/9/06432
***I	2021/0171(COD)	COM(2021)0347 – C9-0244/2021

Raportöör:

Kateřina Konečná (The Left)
PR – PE696.560v01-00
AM – PE729.906v01-00
AM – PE729.905v01-00
AM – PE719.857v01-00
Vastutav:

IMCO


	Kompromissmuudatusettepanekute läbivaatamine

18.	Määruse (EL) nr 1025/2012 muutmine seoses Euroopa standardiorganisatsioonide otsustega, mis puudutavad Euroopa standardeid ja Euroopa standardimisdokumente
IMCO/9/08302
***I	2022/0021(COD)	COM(2022)0032 – C9-0033/2022

Raportöör:

Svenja Hahn (Renew)
PR – PE731.696v01-00
Vastutav:

IMCO


	Raporti projekti läbivaatamine

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 19. mai 2022 kell 12.00
Komisjoni osavõtul
19.	Standardite tähtsus ELi strateegilise autonoomia jaoks ja kolmandate riikide mõju Euroopa standardimisele
20.	Liidu ja selle liikmesriikide kaitse kolmandate riikide poolse majandusliku survestamise eest
IMCO/9/08561
***I	2021/0406(COD)	COM(2021)0775 – C9-0458/2021

Arvamuse koostaja:

Svenja Hahn (Renew)
PA – PE729.869v01-00
AM – PE731.683v01-00
Vastutav:

INTA
Bernd Lange (S&D)
PR – PE703.008v01-00
	Muudatusettepanekute ja kompromissmuudatusettepanekute läbivaatamine

17. mai 2022 kell 16.45–18.45
Komisjoni osavõtul
21.	Ühtse turu erakorralised meetmed: avaliku konsultatsiooni käigus saadud tagasiside võimalike vastuste kohta seoses kriisihäiretega ühtsel turul

* Arvamuste vahetus
22.	Kriisidele reageerimine, situatsiooniplaneerimine ja riskiohjamismehhanismid digitaalse ühtse turu kontekstis

* Arvamuste vahetus
------
23.	Muud küsimused
24.	Järgmised koosolekud

