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Commissie interne markt en consumentenbescherming

IMCO(2022)0516_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 16 mei 2022, 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur
Dinsdag 17 mei 2022, 9.30 - 12.00 uur en 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur
Brussel
Zaal: József Antall (6Q2)
Met deelname op afstand door leden van IMCO
16 mei 2022, 13.45 - 15.45 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
*** Stemming ***
Opening van de stemming over agendapunt 4.
Stemmen is mogelijk van 13.50 tot 14.30 uur (lokale tijd in Brussel)
4.	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)

Bevoegd:

IMCO*


	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord (nog te bevestigen)
Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen
5.	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)

Bevoegd:

IMCO*


	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)
6.	Wijziging van Richtlijn 2014/53/EU betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur
IMCO/9/07216
***I	2021/0291(COD)	COM(2021)0547 – C9-0366/2021

Rapporteur:

Alex Agius Saliba (S&D)

Bevoegd:

IMCO


	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3) (nog te bevestigen)
7.	De veerkracht van kritieke entiteiten
IMCO/9/04990

Rapporteur voor advies:

Alex Agius Saliba (S&D)

* Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen
8.	Verordening betreffende batterijen en afgedankte batterijen, tot intrekking van Richtlijn 2006/66/EG en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1020
IMCO/9/04957

Rapporteur voor advies:

Antonius Manders (PPE)

* Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen
9.	Buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren
IMCO/9/05994

Rapporteur voor advies:

Christian Doleschal (PPE)

* Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen
------
10.	Tenuitvoerlegging van de geactualiseerde nieuwe industriestrategie voor Europa: afstemming van de uitgaven op het beleid
IMCO/9/08203
	2022/2008(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

ITRE
Tom Berendsen (PPE)
PR – PE719.639v01-00
AM – PE731.574v01-00
	Behandeling amendementen
11.	Presentatie van de EPRS-studies over: Toegevoegde waarde van de EU in de interne markt voor goederen en diensten
12.	Werkbezoek aan Navarra, Spanje

* Verslaggeving aan de commissie
16 mei 2022, 16.45 - 18.45 uur
Openbare hoorzitting
13.	Digitale productpaspoorten: meer transparantie en betere consumentenvoorlichting op de interne markt
IMCO/9/08894
	Hoorzitting
* * *
17 mei 2022, 9.30 - 11.00 uur
14.	Het op de markt van de Unie aanbieden en de uitvoer uit de Unie van bepaalde grondstoffen en producten die met ontbossing en bosdegradatie verband houden, en intrekking van Verordening (EU) nr. 995/2010
IMCO/9/08650
***I	2021/0366(COD)	COM(2021)0706 – C9-0430/2021

Rapporteur voor advies:

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

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
	Behandeling van amendementen en compromisamendementen
In aanwezigheid van de Commissie
15.	Uitvoering van de aanbeveling van de Commissie inzake de erkenning van diploma's van mensen die de Russische invasie in Oekraïne ontvluchten
17 mei 2022, 11.00 - 12.00 uur
*** Met gesloten deuren ***
16.	Coördinatorenvergadering
17 mei 2022, 13.45 - 15.45 uur
17.	Consumentenkredieten
IMCO/9/06432
***I	2021/0171(COD)	COM(2021)0347 – C9-0244/2021

Rapporteur:

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

IMCO


	Behandeling compromisamendementen
18.	Wijziging van Verordening (EU) nr. 1025/2012 wat betreft de besluiten van Europese normalisatieorganisaties over Europese normen en Europese normalisatieproducten
IMCO/9/08302
***I	2022/0021(COD)	COM(2022)0032 – C9-0033/2022

Rapporteur:

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

IMCO


	Behandeling ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 19 mei 2022, 12.00 uur
In aanwezigheid van de Commissie
19.	Het belang van normen voor de strategische autonomie van de EU en de invloed van derde landen op de Europese normalisatie
20.	De bescherming van de Unie en haar lidstaten tegen economische dwang van derde landen
IMCO/9/08561
***I	2021/0406(COD)	COM(2021)0775 – C9-0458/2021

Rapporteur voor advies:

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

INTA
Bernd Lange (S&D)
PR – PE703.008v01-00
	Behandeling van amendementen en compromisamendementen
17 mei 2022, 16.45 - 18.45 uur
In aanwezigheid van de Commissie
21.	Noodinstrument voor de eengemaakte markt (SMEI): feedback van de openbare raadpleging over mogelijke reacties op crisisgerelateerde verstoringen van de interne markt

* Gedachtewisseling
22.	Crisisrespons, noodplanning en risicobeheersmechanismen in het kader van de digitale eengemaakte markt

* Gedachtewisseling
------
23.	Rondvraag
24.	Volgende vergaderingen

