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Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

IMCO(2022)0711_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Poniedziałek 11 lipca 2022 r., w godz. 15.00 – 18.30
Wtorek 12 lipca 2022 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30
Bruksela
Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
11 lipca 2022 r., w godz. 15.00 – 18.30
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącej
3.	Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
Sprawozdanie z trwających negocjacji międzyinstytucjonalnych i wyjazdów delegacji
4.	Odporność podmiotów krytycznych
IMCO/9/04990
***I	2020/0365(COD)	COM(2020)0829 – C9-0421/2020

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Alex Agius Saliba (S&D)

Przedm. właśc.:

LIBE*
Michal Šimečka (Renew)

* Sprawozdanie z negocjacji
5.	Subsydia zagraniczne zakłócające rynek wewnętrzny
IMCO/9/05994
***I	2021/0114(COD)	COM(2021)0223 – C9-0167/2021

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Christian Doleschal (PPE)

Przedm. właśc.:

INTA*
Christophe Hansen (PPE)

* Sprawozdanie z negocjacji
6.	Rozporządzenie w sprawie baterii i zużytych baterii, uchylające dyrektywę 2006/66/WE i zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1020
IMCO/9/04957
***I	2020/0353(COD)	COM(2020)0798 – C9-0400/2020

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Antonius Manders (PPE)

Przedm. właśc.:

ENVI*
Simona Bonafè (S&D)

* Sprawozdanie z negocjacji
7.	Delegacja IMCO do Doliny Krzemowej, San Francisco
* Sprawozdanie dla komisji
------
Wysłuchanie publiczne
8.	Przejrzystość i targetowanie reklamy politycznej
IMCO/9/09390
	Wysłuchanie
9.	Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 w odniesieniu do decyzji europejskich organizacji normalizacyjnych dotyczących norm europejskich i europejskich dokumentów normalizacyjnych
IMCO/9/08302
***I	2022/0021(COD)	COM(2022)0032 – C9-0033/2022

Sprawozdawczyni:

Svenja Hahn (Renew)
PR – PE731.696v01-00
AM – PE732.639v02-00
Przedm. właśc.:

IMCO


	Rozpatrzenie poprawek kompromisowych
10.	Wymiana poglądów z przedstawicielami młodzieży na temat spraw, którymi zajmuje się komisja IMCO
12 lipca 2022 r., w godz. 9.00 – 9.30
11.	Wspólne zasady rynków wewnętrznych gazów odnawialnych i gazu ziemnego oraz wodoru (wersja przekształcona)
IMCO/9/08025
***I	2021/0425(COD)	COM(2021)0803 – C9-0468/2021

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Maria Grapini (S&D)
PA – PE732.596v01-00
Przedm. właśc.:

ITRE
Jens Geier (S&D)
PR – PE732.908v01-00
	Rozpatrzenie poprawek
12 lipca 2022 r., w godz. 9.30 – 11.00
*** Głosowanie elektroniczne ***
12.	Zmiana dyrektywy 2014/53/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych
IMCO/9/07216
***I	2021/0291(COD)	COM(2021)0547 – C9-0366/2021

Sprawozdawca:

Alex Agius Saliba (S&D)

Przedm. właśc.:

IMCO


	Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych
13.	Ustanowienie unijnego środowiska jednego okienka w dziedzinie ceł i zmiana rozporządzenia (UE) nr 952/2013
IMCO/9/04529
***I	2020/0306(COD)	COM(2020)0673 – C9-0338/2020

Sprawozdawca:

Ivan Štefanec (PPE)

Przedm. właśc.:

IMCO


	Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych
14.	Centrum AccessibleEU wspierające politykę dostępności na rynku wewnętrznym UE
IMCO/9/08346
	2022/2013(INI)	

Sprawozdawczyni:

Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE730.040v01-00
AM – PE731.598v01-00
Przedm. właśc.:

IMCO


	Przyjęcie projektu sprawozdania
15.	Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2023 – wszystkie sekcje
IMCO/9/09094

Sprawozdawca:

Andreas Schwab (PPE)
PA – PE732.653v01-00
	Przyjęcie projektu opinii
16.	Wytyczne dotyczące rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, zmiana rozporządzenia (UE) 2021/1153 i rozporządzenia (UE) nr 913/2010 oraz uchylenie rozporządzenia (UE) nr 1315/2013
IMCO/9/08010
***I	2021/0420(COD)	COM(2021)0812 – C9-0472/2021

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Salvatore De Meo (PPE)
PA – PE730.131v01-00
AM – PE731.753v01-00
Przedm. właśc.:

TRAN
Barbara Thaler (PPE)
Dominique Riquet (Renew)

	Przyjęcie projektu opinii
17.	Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 w odniesieniu do decyzji europejskich organizacji normalizacyjnych dotyczących norm europejskich i europejskich dokumentów normalizacyjnych
IMCO/9/08302
***I	2022/0021(COD)	COM(2022)0032 – C9-0033/2022

Sprawozdawczyni:

Svenja Hahn (Renew)
PR – PE731.696v01-00
AM – PE732.639v02-00
Przedm. właśc.:

IMCO


	Przyjęcie projektu sprawozdania
18.	Kredyty konsumenckie
IMCO/9/06432
***I	2021/0171(COD)	COM(2021)0347 – C9-0244/2021

Sprawozdawczyni:

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

IMCO


	Przyjęcie projektu sprawozdania
*** Koniec głosowania elektronicznego ***
19.	Przejrzystość i targetowanie reklamy politycznej
IMCO/9/07812
***I	2021/0381(COD)	COM(2021)0731 – C9-0433/2021

Sprawozdawca:

Sandro Gozi (Renew)
PR – PE732.754v01-00
Przedm. właśc.:

IMCO*


	Rozpatrzenie projektu sprawozdania
Termin składania poprawek: 7 września 2022 r., godz. 12.00
12 lipca 2022 r., w godz. 11.00 – 12.30
*** Przy drzwiach zamkniętych ***
20.	Posiedzenie koordynatorów
------
12 lipca 2022 r., w godz. 15.00 – 18.30
21.	Prezentacja programu prezydencji Rady z udziałem Jozefa Síkeli, czeskiego ministra przemysłu i handlu
22.	Ochrona konsumentów w grach wideo dostępnych online – podejście z perspektywy jednolitego rynku europejskiego
IMCO/9/08347
	2022/2014(INI)	

Sprawozdawczyni:

Adriana Maldonado López (S&D)
PR – PE719.799v01-00
AM – PE734.245v01-00
Przedm. właśc.:

IMCO


	Rozpatrzenie poprawek
W obecności Komisji
23.	Informacje zwrotne na temat konferencji „Zgromadzenie cyfrowe” z 21–22 czerwca 2022 r.
24.	Sprawy różne
25.	Następne posiedzenia

