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I. Relatórios de carácter legislativo da Comissão IMCO
Durante a 8.ª legislatura, a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 
(IMCO) aprovou relatórios de caráter legislativo sobre várias propostas legislativas 
apresentadas pela Comissão. 

1. Mercado interno

No domínio do mercado interno, as medidas legislativas que se seguem foram adotadas com 
êxito pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho entre 2014 e 20191:

 Regulamento (CE) n.º 661/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho 
de 2009, relativo às prescrições para homologação no que se refere à segurança geral 
dos veículos a motor, seus reboques e sistemas, componentes e unidades técnicas a 
eles destinados («Regulamento relativo à segurança geral dos veículos»)2

Este regulamento estabelece os requisitos para a homologação de veículos, 
sistemas, componentes e unidades técnicas concebidos e construídos para tais 
veículos, no que diz respeito à sua segurança geral e à proteção dos ocupantes dos 
veículos e dos utentes da estrada vulneráveis. Para mais informações, ver aqui.

 Regulamento (UE) 2019/519 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de março 
de 2019, que altera o Regulamento (UE) n.º 167/2013, relativo à homologação e 
fiscalização do mercado de tratores agrícolas e florestais

O Regulamento (UE) 2019/519 aplica-se a 
tratores agrícolas e florestais e estabelece as 
disposições técnicas e administrativas para a 
homologação de todos os veículos, sistemas, 
componentes e unidades técnicas novos. Para 
mais informações, ver aqui.

 Regulamento (UE) 2019/515 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao 
reconhecimento mútuo de mercadorias comercializadas legalmente noutro Estado-
Membro

O Regulamento (UE) 2019/515 estabelece as regras e os 
procedimentos relativos à aplicação pelos Estados-Membros do 
princípio do reconhecimento mútuo, em casos individuais, em 
relação às mercadorias sujeitas ao artigo 34.º do TFUE e que são 
comercializadas legalmente noutro Estado-Membro tendo em conta 
o artigo 36.º do TFUE e a jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia. Para mais informações, ver aqui.

1 A Comissão IMCO adotou um relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que estabelece o programa a favor do mercado único, da 
competitividade das empresas, incluindo as pequenas e médias empresas (PME). O Parlamento 
adotou a sua posição em primeira leitura em 12 de fevereiro de 2019. O documento passará para a próxima legislatura («acordo em 
segunda leitura antecipada»). 
2 Documento acordado, a aguardar aprovação pelo novo Parlamento (ou seja, adoção final através de uma retificação).

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0145(COD)&l=en#basicInformation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELLAR:fa9b0b4b-51eb-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELLAR:fa9b0b4b-51eb-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELLAR:fa9b0b4b-51eb-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0142(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019R0515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019R0515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019R0515
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0354(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PR-628465_PT.pdf?redirect


PE638.713v04-00 4/23 DT\1185009PT.docx

PT

 Regulamento (UE) 2019/129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de janeiro 
de 2019, que altera o Regulamento (UE) n.º 168/2013 no que diz respeito à aplicação 
da fase Euro 5 à homologação dos veículos de duas ou três rodas e dos quadriciclos

O Regulamento (UE) 2019/129 altera o Regulamento (UE) n.º 168/2013, 
estabelece as disposições técnicas e administrativas para a homologação de todos 
os veículos, sistemas, componentes e unidades técnicas novos. Para mais 
informações, ver aqui.

 Regulamento (UE) 2019/26 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de janeiro 
de 2019, que complementa a legislação da União em matéria de homologação no que 
diz respeito à saída do Reino Unido da União Europeia 
O Regulamento (UE) 2019/26 complementa a legislação existente mediante o 
estabelecimento de disposições especiais para a homologação da UE e a 
colocação no mercado de veículos, sistemas, componentes e unidades técnicas que 
tenham sido homologadas pela entidade homologadora do Reino Unido. Para mais 
informações, ver aqui.

 Diretiva (UE) 2018/958 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de junho de 
2018, relativa a um teste de proporcionalidade a realizar antes da aprovação de nova 
regulamentação das profissões

A Diretiva (UE) 2018/958 estabelece as 
regras relativas a um quadro comum 
para a realização de avaliações de 
proporcionalidade, tendo como objetivo 
eliminar restrições desproporcionadas 
ao acesso a profissões regulamentadas 
ou ao seu exercício. Para mais 
informações, ver aqui.

 Regulamento (UE) 2018/858 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 
2018, relativo à homologação e à fiscalização do mercado dos veículos a motor e seus 
reboques 

O Regulamento (UE) 2018/858 assegura o bom funcionamento do mercado interno 
mediante a introdução de requisitos técnicos harmonizados em matéria de 
segurança e de desempenho ambiental em veículos a motor e seus reboques. Para 
mais informações, ver aqui.

 Regulamento (UE) 2018/302, de 28 de fevereiro de 2018, que visa prevenir o bloqueio 
geográfico injustificado

O Regulamento (UE) 2018/302 proíbe o bloqueio geográfico 
injustificado e outras formas de discriminação baseadas, direta ou 
indiretamente, na nacionalidade, no local de residência ou no local 
de estabelecimento dos clientes. Para mais informações, ver aqui.

 Diretiva (UE) 2017/853 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 
2017, que altera a Diretiva 91/477/CEE do Conselho relativa ao controlo da aquisição 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/129/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/129/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/129/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0065(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/26/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/26/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/26/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0220(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0404(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32018R0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32018R0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32018R0858
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0014(COD)&l=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/302/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/302/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0152(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/853/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/853/oj


DT\1185009PT.docx 5/23 PE638.713v04-00

PT

e da detenção de armas

A Diretiva (UE) 2017/853 altera a Diretiva 91/477/CEE do 
Conselho relativa ao controlo da aquisição e da detenção de armas. 
Para mais informações, ver aqui.

 Regulamento (UE) 2016/426 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 
2016, relativo aos aparelhos a gás e que revoga a Diretiva 2009/142/CE

O Regulamento (UE) 2016/426 estabelece regras para 
a colocação no mercado e a colocação em serviço dos 
aparelhos a gás («aparelhos»). 
Para mais informações, ver aqui.

 Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 
2016, relativo aos equipamentos de proteção individual e que revoga a 
Diretiva 89/686/CEE do Conselho

O Regulamento (UE) 2016/425 estabelece requisitos para a conceção e o fabrico 
de equipamentos de proteção individual (EPI) destinados a ser disponibilizados no 
mercado, a fim de assegurar a proteção da saúde e a segurança dos utilizadores e 
de estabelecer regras sobre a livre circulação de EPI na União. Para mais 
informações, ver aqui.

 Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 
2016, relativo aos equipamentos de proteção individual e que revoga a Diretiva 
89/686/CEE do Conselho (Texto relevante para efeitos do EEE)

 Regulamento (UE) 2016/424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 
2016, relativo às instalações por cabo e que revoga a Diretiva 2000/9/CE (Texto 
relevante para efeitos do EEE )

 Regulamento(UE) 2016/424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março 
de 2016, relativo às instalações por cabo e que revoga a Diretiva 2000/9/CE

O Regulamento (UE) 2016/424 estabelece regras sobre a disponibilização no 
mercado e a livre circulação dos subsistemas e componentes de segurança para 
instalações por cabo. Prevê igualmente regras aplicáveis à conceção, à construção 
e à entrada em serviço das novas instalações por cabo. Para mais informações, ver 
aqui.

 Diretiva (UE) 2015/2302 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro 
de 2015, relativa às viagens organizadas e aos serviços de viagem conexos

A Diretiva (UE) 2015/2302 tem por objeto contribuir para o bom funcionamento 
do mercado interno e para um elevado nível de proteção dos consumidores 
mediante a aproximação de aspetos adequados das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros em matéria de contratos 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/853/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0269(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/426/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/426/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0136(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.081.01.0051.01.POR&toc=OJ:L:2016:081:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.081.01.0051.01.POR&toc=OJ:L:2016:081:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.081.01.0051.01.POR&toc=OJ:L:2016:081:TOC
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0108(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/424/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/424/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0107(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32015L2302
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celebrados entre os viajantes e os operadores comerciais sobre viagens 
organizadas e serviços de viagem conexos. Para mais informações, ver aqui.

 Regulamento (UE) 2015/1775 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de outubro 
de 2015, relativo ao comércio de produtos derivados da foca

O Regulamento (UE) 2015/1775 altera o Regulamento (CE) n.º 1007/2009 relativo 
ao comércio de produtos derivados da foca, por forma a ter em conta as 
recomendações e as decisões do Órgão de Resolução de Litígios (ORL) da 
Organização Mundial do Comércio (OMC). Para mais informações, ver aqui.

 Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras e 
procedimentos para o cumprimento e a aplicação da legislação de harmonização da 
União respeitante aos produtos3

Este regulamento visa assegurar que 
os produtos colocados no mercado da 
União cumprem os requisitos em 
matéria de legislação de 
harmonização da União. Para mais 
informações, ver aqui.

 Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos requisitos de 
acessibilidade dos produtos e serviços («Lei Europeia da Acessibilidade»)  4 

Esta diretiva visa contribuir para 
melhorar o bom funcionamento do 
mercado interno, prevenindo e 
eliminando obstáculos à livre 
circulação de produtos e serviços 
acessíveis, incluindo a pessoas com deficiência. Para 
mais informações, ver aqui.

 Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras relativas à 
disponibilização no mercado de produtos fertilizantes com a marcação CE4 

Este regulamento visa garantir o 
funcionamento do mercado interno no 
que se refere aos produtos fertilizantes, 
assegurando simultaneamente que os 
produtos fertilizantes com a marcação CE existentes no 
mercado cumprem os requisitos que preveem um nível 
elevado de proteção da saúde humana e animal e da 
fitossanidade, da segurança e do ambiente. Para mais 
informações, ver aqui.

3 A aguardar publicação no Jornal Oficial da União Europeia (JO) no momento da redação do presente relatório.
4A aguardar publicação no JO no momento da redação do presente relatório. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0246(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.262.01.0001.01.POR
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0028(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2017:795:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2017:795:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2017:795:FIN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0353(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0278(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0084(COD)&l=en
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2. Mercado único digital 

No domínio do mercado único digital, as medidas legislativas que se seguem foram adotadas 
com êxito pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho durante a 8.ª legislatura:

 Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à promoção da equidade 
e da transparência para os utilizadores empresariais de serviços de intermediação em 
linha4

Este regulamento visa estabelecer um 
ambiente empresarial em linha 
equitativo, previsível, sustentável e 
fiável no âmbito do mercado interno. 
Para mais informações, ver aqui.

 Regulamento (UE) 2018/1807, de 14 de novembro de 2018, relativo a um regime para 
o livre fluxo de dados não pessoais na União Europeia

O Regulamento (UE) 2018/1807 
destina-se a assegurar o livre fluxo de 
dados que não sejam dados pessoais na 
União, estabelecendo as regras 
relativas aos requisitos de localização 
dos dados, à disponibilidade dos dados para as 
autoridades competentes e à portabilidade dos dados 
para os utilizadores profissionais. Para mais 
informações, ver aqui.

 Regulamento (UE) 2018/1724, de 2 outubro de 2018, relativo à criação de uma 
plataforma digital única

O Regulamento (UE) 2018/1724 visa a criação de uma plataforma digital única 
para assegurar que os cidadãos e as empresas dispõem de um acesso fácil em 
linha à informação, aos procedimentos e aos serviços de assistência e de resolução 
de problemas necessários para o exercício dos seus direitos no mercado interno. 
Para mais informações, ver aqui.

 Diretiva (UE) 2016/2102, de 26 de outubro de 2016, relativa à acessibilidade dos sítios 
Web e das aplicações móveis de organismos do setor público

A Diretiva (UE) 2016/2102 tem como 
objetivo a criação de um mercado 
harmonizado da acessibilidade dos 
sítios Web dos organismos do setor 
público. Para mais informações, ver 
aqui.

 Diretiva (UE) 2016/1148, de 6 de julho de 2016, relativa a medidas destinadas a 
garantir um elevado nível comum de segurança das redes e da informação em toda a 
União (Diretiva SRI)

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0112(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1807/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1807/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0228(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.POR
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0086(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016L2102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016L2102
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0340(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj
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A Diretiva (UE) 2016/1148 assegura um elevado nível comum de segurança das 
redes e da informação (SRI) em toda a União. Para mais informações, ver aqui.

 Decisão n.º 585/2014/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 
2014, relativa à implantação do serviço interoperável de chamadas de urgência a nível 
da UE (eCall) 

A Decisão n.º 585/2014/UE assegura a implantação coordenada e coerente do 
serviço interoperável eCall a nível da UE e garante a interoperabilidade e a 
continuidade do serviço em toda a Europa. Para mais informações, ver aqui.

3. Proteção dos consumidores 

No domínio da proteção dos consumidores, o Parlamento Europeu e o Conselho adotaram 
as seguintes propostas apresentadas pela Comissão durante a 8.ª legislatura:

 Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a uma melhor aplicação e 
modernização das normas da UE em matéria de defesa do consumidor5

Esta diretiva altera a Diretiva do Conselho relativa às cláusulas abusivas nos 
contratos celebrados com os consumidores, a Diretiva relativa à defesa dos 
consumidores em matéria de indicações dos preços dos produtos oferecidos aos 
consumidores, a Diretiva relativa às práticas comerciais desleais das empresas face 
aos consumidores e a Diretiva relativa aos direitos dos consumidores. Visa 
assegurar uma melhor aplicação e a modernização das normas da UE em matéria 
de defesa do consumidor, nomeadamente à luz dos desenvolvimentos no domínio 
digital. Para mais informações, ver aqui.

 Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre certos aspetos relativos aos 
contratos de venda de bens6

Esta diretiva visa contribuir para 
fomentar o crescimento através da 
criação de um verdadeiro mercado 
único digital, em benefício dos 
consumidores e das empresas, 
eliminando os principais obstáculos relacionados com 
o direito dos contratos que dificultam o comércio 
transfronteiras. Para mais informações, ver aqui.

 Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a certos aspetos que dizem 
respeito aos contratos de fornecimento de conteúdos digitais8

5Documento acordado, a aguardar aprovação pelo novo Parlamento (ou seja, adoção final através de uma 
retificação).
6 A aguardar publicação no JO no momento da redação do presente relatório. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0027(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32014D0585
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32014D0585
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32014D0585
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0166(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:31993L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/ALL/?uri=CELEX:31998L0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/ALL/?uri=CELEX:31998L0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/ALL/?uri=CELEX:31998L0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32011L0083
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0090(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0288(COD)&l=en
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Esta diretiva estabelece requisitos 
relativos aos contratos de fornecimento 
de conteúdos digitais para os 
consumidores, em especial regras de 
conformidade dos conteúdos digitais 
com o contrato, meios de compensação em caso de 
falta da referida conformidade e as modalidades de 
exercício dos mencionados meios de compensação, 
bem como regras referentes à alteração ou rescisão 
de tais contratos. Para mais informações, ver aqui.

 Regulamento (UE) 2017/2394, de 12 de dezembro de 2017, relativo à cooperação 
entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de proteção 
dos consumidores

O Regulamento (UE) 2017/2394 altera o 
Regulamento (CE) n.º 2006/2004, que 
estabelece normas e procedimentos 
harmonizados para facilitar a 
cooperação entre as autoridades 
nacionais responsáveis pela aplicação transfronteiriça 
da legislação de defesa do consumidor. Para mais 
informações, ver aqui.

4. Política aduaneira 

No domínio aduaneiro, o Parlamento Europeu e o Conselho adotaram as seguintes 
propostas apresentadas pela Comissão durante a 8.ª legislatura7:

 Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à importação de bens 
culturais8

Este regulamento define as condições e o procedimento para a entrada de bens 
culturais no território aduaneiro da União. Não se aplica a bens culturais que 
estejam em trânsito através do território aduaneiro da União. Para mais 
informações, ver aqui.

 Regulamento (UE) 2019/632 do  Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 
2019, que altera o Regulamento (UE) n.º 952/2013 a fim de prorrogar a utilização 
transitória de meios diferentes das técnicas de processamento eletrónico de dados 
previstas no Código Aduaneiro da União

7 A Comissão IMCO adotou relatórios sobre outras duas importantes propostas legislativas no domínio aduaneiro, apresentadas pela 

Comissão no âmbito da preparação do próximo quadro financeiro plurianual (QFP). A saber:  Relatório da Comissão IMCO sobre a 
proposta da Comissão para um regulamento que estabelece, no âmbito do Fundo de Gestão 
Integrada das Fronteiras, o instrumento de apoio financeiro aos equipamentos de controlo 
aduaneiro (QFP), e Relatório da Comissão IMCO sobre a proposta da Comissão para um regulamento 
que estabelece o programa «Alfândega» para a cooperação no domínio aduaneiro (QFP). O 
procedimento de primeira leitura do Parlamento terminou em 17 de abril de 2019. Para ambos os documentos, as negociações devem ser 
concluídas («acordo em segunda leitura antecipada») juntamente com outros documentos relativos ao QFP.
8 A aguardar publicação no JO no momento da redação do presente relatório.

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0287(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R2394
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R2394
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R2394
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0148(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0158(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0054.01.POR&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0054.01.POR&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0054.01.POR&toc=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0054.01.POR&toc=OJ:L:2019:111:TOC
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-628.634+01+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0464_PT.pdf
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O Regulamento (UE) 2019/632 altera o Regulamento (UE) n.º 952/2013, que 
estabelece o Código Aduaneiro da União. O Regulamento (UE) 2019/632 
estabelece a prorrogação da utilização transitória de meios diferentes das técnicas 
de processamento eletrónico de dados previstas no Código Aduaneiro da União. 
Para mais informações, ver aqui.

 Regulamento (UE) 2016/2339, de 14 de dezembro de 2016, que altera o Regulamento 
(UE) n.º 952/2013 que estabelece o Código Aduaneiro da União, no que se refere às 
mercadorias que tenham saído temporariamente do território aduaneiro da União por 
via marítima ou aérea

O Regulamento (UE) 2016/2339 altera o Regulamento (UE) n.º 952/2013, que 
estabelece o Código Aduaneiro da União, no que se refere às mercadorias que 
tenham saído temporariamente do território aduaneiro da União por via marítima 
ou aérea. Para mais informações, ver aqui.

 Decisão (UE) 2016/979 do Conselho, de 20 de maio de 2016, sobre a adesão da 
Croácia à Convenção estabelecida com base no artigo K.3 do Tratado da União 
Europeia relativa à assistência mútua e à cooperação entre as administrações 
aduaneiras

A Decisão (UE) 2016/979 do Conselho, de 20 de maio de 2016, sobre a adesão da 
Croácia à Convenção estabelecida com base no artigo K.3 do Tratado da União 
Europeia relativa à assistência mútua e à cooperação entre as administrações 
aduaneiras. Para mais informações, ver aqui.

 Regulamento (UE) 2015/1525, de 9 de setembro de 2015, que altera o Regulamento 
(CE) n.º 515/97 do Conselho, relativo à assistência mútua entre as autoridades 
administrativas dos Estados-Membros e à colaboração entre estas e a Comissão, a fim 
de assegurar a correta aplicação das regulamentações aduaneira e agrícola

O Regulamento (UE) 2015/1525 altera o Regulamento (CE) n.º 515/97 do 
Conselho, relativo à assistência mútua entre as autoridades administrativas dos 
Estados-Membros e à colaboração entre estas e a Comissão, a fim de assegurar a 
correta aplicação das regulamentações aduaneira e agrícola. Para mais 
informações, ver aqui.

II. Relatórios de iniciativa não legislativa

 Resolução do Parlamento Europeu, de 4 de outubro de 2018, sobre o pacote de 
estratégia dos contratos públicos (2017/2278(INI))

 Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de setembro de 2018, sobre a dupla 
qualidade de produtos no Mercado Único (2018/2008(INI))

 Resolução do Parlamento Europeu, de 4 de julho de 2017, sobre normas europeias 
para o século XXI (2016/2274(INI))

 Resolução do Parlamento Europeu, de 4 de julho de 2017, sobre produtos com uma 
duração de vida mais longa: vantagens para os consumidores e as empresas 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0040(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2339/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2339/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2339/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2339/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0229(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/979/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/979/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/979/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2016/979/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0261(NLE)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0410(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2278(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2008(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2274(INI)
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(2016/2272(INI))

 Resolução do Parlamento Europeu, de 15 de junho de 2017, sobre as plataformas em 
linha e o Mercado Único Digital (2016/2276(INI))

 Resolução do Parlamento Europeu, de 15 de junho de 2017, sobre uma Agenda 
Europeia para a Economia Colaborativa (2017/2003(ΙΝΙ))

 Resolução do Parlamento Europeu, de 16 de maio de 2017, sobre o plano de ação 
europeu (2016-2020) para a administração pública em linha (2016/2273(INI))

 Resolução do Parlamento Europeu, de 15 de fevereiro de 2017, sobre o relatório anual 
sobre a governação do Mercado Único no âmbito do Semestre Europeu de 2017 
(2016/2248(INI))

 Resolução do Parlamento Europeu, de 7 de junho de 2016, sobre práticas comerciais 
desleais na cadeia de abastecimento alimentar (2015/2065(INI))

 Resolução do Parlamento Europeu, de 26 de maio de 2016, sobre as barreiras não 
pautais no mercado único (2015/2346(INI))

 Resolução do Parlamento Europeu, de 26 de maio de 2016, sobre a Estratégia para o 
Mercado Único (2015/2354(INI))

 Resolução do Parlamento Europeu, de 19 de janeiro de 2016, sobre o rumo ao ato para 
o mercado único digital (2015/2147(INI))

 Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de abril de 2016, «Para uma melhor 
regulamentação do Mercado Único» (2015/2089(INI))

 Resolução do Parlamento Europeu, de 25 de fevereiro de 2016, sobre a governação 
do Mercado Único no âmbito do Semestre Europeu de 2016 (2015/2256(INI))

 Resolução do Parlamento Europeu, de 9 de setembro de 2015, sobre o EEE / Suíça: 
Obstáculos à plena realização do mercado interno (2015/2061(INI))

III. Relatórios de execução de iniciativa não legislativa

 Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de fevereiro de 2019, sobre o reforço da 
competitividade do mercado interno através do desenvolvimento da União Aduaneira 
da UE e da sua governação (2018/2109(INI))

 Resolução do Parlamento Europeu, de 17 de janeiro de 2019, sobre a aplicação da 
Diretiva 2011/7/UE que estabelece medidas de luta contra os atrasos de pagamento 
nas transações comerciais (2018/2056(INI))

 Resolução do Parlamento Europeu, de 18 de janeiro de 2018, sobre a aplicação da 
Diretiva 2005/36/CE no que diz respeito à regulamentação e à necessidade de reforma 
dos serviços profissionais (2017/2073(INI))

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2272(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2276(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2003(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2273(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2248(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2065(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2346(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2354(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2147(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2089(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2256(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2061(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2109(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2056(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2073(INI)
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IV. Pareceres legislativos da Comissão IMCO 
Durante a 8.ª legislatura, a Comissão IMCO emitiu pareceres sobre várias propostas 
apresentadas pela Comissão que acabaram por conduzir à adoção dos seguintes atos 
legislativos: 

 Diretiva (UE) 2019/1 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 
2018, que visa atribuir às autoridades da concorrência dos Estados-Membros 
competência para aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir o bom 
funcionamento do mercado interno

 Regulamento (UE) 2018/1971 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
dezembro de 2018, que cria o Organismo dos Reguladores Europeus das 
Comunicações Eletrónicas (ORECE) e a Agência de Apoio ao ORECE (Gabinete do 
ORECE)

 Regulamento (UE) 2018/644 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de abril de 
2018, relativo aos serviços transfronteiriços de entrega de encomendas

 Diretiva (UE) 2018/1972 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro 
de 2018, que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas

 Regulamento (UE) 2018/1092 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de julho 
de 2018, que estabelece o Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no 
domínio da Defesa destinado a apoiar a competitividade e a capacidade inovadora da 
indústria de defesa da União

 Diretiva (UE) 2018/957 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de junho de 
2018, que altera a Diretiva 96/71/CE relativa ao destacamento de trabalhadores no 
âmbito de uma prestação de serviços

 Regulamento (UE) 2017/826do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 
2017, que cria um programa da União de apoio a atividades específicas que visam 
reforçar a participação dos consumidores e de outros utilizadores finais dos serviços 
financeiros na elaboração das políticas da União no domínio dos serviços financeiros 
para o período 2017-2020

 Regulamento (UE) 2017/1128 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho 
de 2017, relativo à portabilidade transfronteiriça dos serviços de conteúdos em 
linha no mercado interno

 Regulamento (UE) 2017/746 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 
2017, relativo aos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro

 Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 
2017, relativo aos dispositivos médicos

 Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho 
de 2017, relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta de valores mobiliários ao 
público ou da sua admissão à negociação num mercado regulamentado

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019L0001&qid=1552313985096&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019L0001&qid=1552313985096&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019L0001&qid=1552313985096&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019L0001&qid=1552313985096&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019L0001&qid=1552313985096&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552560445147&uri=CELEX:32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552560445147&uri=CELEX:32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552560445147&uri=CELEX:32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552560445147&uri=CELEX:32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552560482137&uri=CELEX:32018R0644
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552560482137&uri=CELEX:32018R0644
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552560522745&uri=CELEX:32018L1972
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552560522745&uri=CELEX:32018L1972
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552560560936&uri=CELEX:32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552560560936&uri=CELEX:32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552560560936&uri=CELEX:32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552560560936&uri=CELEX:32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552560653546&uri=CELEX:32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552560653546&uri=CELEX:32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552560653546&uri=CELEX:32018L0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX:32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX:32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX:32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX:32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561454409&uri=CELEX:32017R0826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561489599&uri=CELEX:32017R1128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561489599&uri=CELEX:32017R1128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561489599&uri=CELEX:32017R1128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561519450&uri=CELEX:32017R0746
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561519450&uri=CELEX:32017R0746
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561569968&uri=CELEX:32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561569968&uri=CELEX:32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561637318&uri=CELEX:32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561637318&uri=CELEX:32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561637318&uri=CELEX:32017R1129
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 Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 
2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais e à livre circulação desses dados (Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados)

 Diretiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 
2016, relativa à proteção de know-how e de informações comerciais confidenciais 
(segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais

 Regulamento (UE) 2016/1628 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de 
setembro de 2016, relativo aos requisitos respeitantes aos limites de emissão de 
gases e partículas poluentes e à homologação de motores de combustão interna para 
máquinas móveis não rodoviárias

 Regulamento (UE) 2015/1017 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho 
de 2015, que cria o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, a Plataforma 
Europeia de Aconselhamento ao Investimento e o Portal Europeu de Projetos de 
Investimento

 Decisão (UE) 2015/2240 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro 
de 2015, que cria um programa sobre soluções de interoperabilidade e quadros comuns 
para as administrações públicas, as empresas e os cidadãos europeus (Programa 
ISA2)

 Regulamento (UE) 2015/2120 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
novembro de 2015, que estabelece medidas respeitantes ao acesso à Internet aberta

A Comissão IMCO emitiu igualmente pareceres sobre uma série de outras propostas 
legislativas importantes apresentadas pela Comissão, que ainda se encontram em fase de 
negociação ou estão prestes a ser adotadas:

 Parecer da Comissão IMCO, de 8 de junho de 2017, sobre a proposta da Comissão 
para uma Diretiva relativa aos direitos de autor no mercado único digital9

 Parecer da Comissão IMCO, de 24 de setembro de 2018, sobre a proposta da 
Comissão para uma Diretiva relativa a práticas comerciais desleais nas relações entre 
empresas na cadeia de abastecimento alimentar

 Parecer da Comissão IMCO, de 22 de novembro de 2018, sobre a proposta da 
Comissão para uma Diretiva relativa a ações coletivas para proteger os interesses 
coletivos dos consumidores

 Parecer da Comissão IMCO, de 5 de novembro de 2018, sobre a proposta da 
Comissão para um regulamento que cria o programa Europa Digital para o período 
de 2021-2027

 Parecer da Comissão IMCO, de 12 de julho de 2018, sobre a proposta da Comissão 
para um regulamento relativo à avaliação das tecnologias de saúde

9A aguardar publicação no JO no momento da redação do presente relatório.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561677949&uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561677949&uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561677949&uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561677949&uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561710551&uri=CELEX:32016L0943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561710551&uri=CELEX:32016L0943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561710551&uri=CELEX:32016L0943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561737477&uri=CELEX:32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561737477&uri=CELEX:32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561737477&uri=CELEX:32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561737477&uri=CELEX:32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561764538&uri=CELEX:32015R1017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561764538&uri=CELEX:32015R1017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561764538&uri=CELEX:32015R1017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561764538&uri=CELEX:32015R1017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561789602&uri=CELEX:32015D2240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561789602&uri=CELEX:32015D2240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561789602&uri=CELEX:32015D2240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561789602&uri=CELEX:32015D2240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561883872&uri=CELEX:32015R2120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1552561883872&uri=CELEX:32015R2120
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0280(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0082(COD)&l=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0059.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.111.01.0059.01.POR
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0089(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0227(COD)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0018(COD)&l=en
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 Parecer da Comissão IMCO, de 4 de junho de 2018, sobre a proposta da Comissão 
para um regulamento relativo aos direitos e obrigações dos passageiros dos serviços 
ferroviários

 Parecer da Comissão IMCO, de 17 de maio de 2018, sobre a proposta da Comissão 
para um regulamento relativo à ENISA, a «Agência a União Europeia para a 
Cibersegurança», e à certificação da cibersegurança das tecnologias da informação e 
comunicação

 Parecer da Comissão IMCO, de 5 de novembro de 2018, sobre a proposta da 
Comissão para um regulamento que cria o Fundo Europeu de Defesa

 Parecer da Comissão IMCO, de 28 de setembro de 2017, sobre a proposta da 
Comissão para um Regulamento relativo à privacidade e às comunicações 
eletrónicas

 Parecer da Comissão IMCO, de 25 de setembro de 2017, sobre a proposta da 
Comissão para um regulamento relativo ao acesso de bens e serviços de países 
terceiros ao mercado interno dos contratos públicos da União Europeia

 Parecer da Comissão IMCO, de 11 de maio de 2017, sobre a proposta da Comissão 
para um regulamento que estabelece normas sobre o exercício do direito de autor e 
direitos conexos aplicáveis a determinadas transmissões em linha dos organismos 
de radiodifusão e à retransmissão de programas de rádio e televisão

 Parecer da Comissão IMCO, de 4 de março de 2019, sobre a proposta da Comissão 
para um regulamento relativo à prevenção da difusão de conteúdos terroristas em 
linha

 Parecer da Comissão IMCO, de 21 de fevereiro de 2019, sobre a proposta da 
Comissão para uma diretiva relativa à abolição das mudanças de hora sazonais

 Parecer da Comissão IMCO, de 11 de outubro de 2018, sobre a proposta da Comissão 
para uma diretiva relativa à reutilização de informações do setor público

 Parecer da Comissão IMCO, de 19 de junho de 2018, sobre a proposta da Comissão 
para um regulamento relativo a um Produto Individual de Reforma Pan-Europeu 
(PEPP)

 Parecer da Comissão IMCO, de 23 de setembro de 2015, sobre a proposta da 
Comissão para um regulamento relativo à redução das emissões poluentes dos 
veículos rodoviários

V. Pareceres não legislativos da Comissão IMCO 

Durante a 8.ª legislatura, a Comissão IMCO emitiu os seguintes pareceres não legislativos: 

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre a recomendação referente ao 
Acordo-Quadro institucional entre a União Europeia e a Confederação Suíça

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0237(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0225(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0254(COD)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0003(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0060(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0284(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0331(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0332(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0111(COD)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0143(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0012(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2262(INI)&l=en
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 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre uma política industrial europeia 
completa no domínio da inteligência artificial e da robótica

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre a aplicação da Diretiva relativa aos 
cuidados de saúde transfronteiriços

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre a condução autónoma nos 
transportes europeus 

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre a criação de uma infraestrutura para 
combustíveis alternativos na União Europeia: É tempo de agir!

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre uma estratégia europeia relativa aos 
sistemas cooperativos de transporte inteligentes  

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre o Relatório Anual sobre a Política 
de Concorrência

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre «Rumo a uma estratégia comercial 
digital»

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre o Plano de Ação sobre os Serviços 
Financeiros Retalhistas

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre «Salvar vidas: reforçar a segurança 
dos veículos na UE»

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre a luta contra a cibercriminalidade

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre «Uma estratégia espacial para a 
Europa»

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre «Uma nova agenda de competências 
para a Europa»

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre a conectividade da Internet para o 
crescimento, a competitividade e a coesão: a sociedade europeia a gigabits e 5G

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre a aplicação do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre a FinTech: Influência da tecnologia 
no futuro do setor financeiro

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre a digitalização da indústria europeia

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre a «Iniciativa Europeia para a Nuvem 
– Construir uma economia de dados e conhecimento competitiva na Europa»

 Parecer não legislativo da IMCO sobre o «Relatório sobre a política de concorrência 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2088(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2108(INI)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2089(INI)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2023(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0766&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2191(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2065(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2066(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0787&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2068(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0705&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0381&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0588&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2064(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2243(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2271(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2145(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2100(INI)&l=en
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2015»

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre Disposições de Direito Civil sobre 
Robótica

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre uma estratégia da aviação para a 
Europa

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre «Um novo quadro para os 
consumidores de energia»

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre o Livro Verde sobre serviços 
financeiros de retalho

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre a União Europeia da Defesa

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre o «Relatório sobre a Política da 
Concorrência 2014»

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre novos desafios e ideias para o 
fomento do turismo na Europa

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre o Semestre Europeu para a 
Coordenação das Políticas Económicas: aplicação das prioridades para 2014

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre o «Relatório sobre a Política da 
Concorrência 2013»

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre a revisão do quadro de governação 
económica: avaliação e desafios

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre «Para um consenso renovado sobre 
a proteção efetiva dos direitos de propriedade intelectual: um plano de ação da UE»

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre o impacto externo da política de 
comércio e de investimento da UE nas iniciativas público‑privadas em países terceiros

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre o impacto da evolução dos mercados 
da defesa na Europa nas capacidades no domínio da segurança e da defesa na Europa

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre o programa para a adequação e a 
eficácia da regulamentação (REFIT): situação atual e perspetivas

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre o impacto da evolução dos mercados 
da defesa na Europa nas capacidades no domínio da segurança e da defesa na Europa

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre as recomendações à Comissão 
Europeia sobre as negociações relativas à Parceria Transatlântica de Comércio e 
Investimento (TTIP)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2103(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2015)0598&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2323(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2056(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2052(INI)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2015)0247&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2241(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2059(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2158(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2145(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2151(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2233(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2037(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2150(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2037(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2228(INI)&l=en
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 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre a aplicação da Diretiva 2001/29/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à harmonização de certos aspetos do 
direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação (INFOSOC)

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre a Estratégia Europeia de Segurança 
Energética

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre a eventual extensão da proteção das 
indicações geográficas da União Europeia aos produtos não agrícolas

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre o Semestre Europeu para a 
Coordenação das Políticas Económicas: aplicação das prioridades de 2015

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre as negociações relativas ao Acordo 
sobre o Comércio de Serviços (TISA)

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre moedas virtuais

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre uma nova estratégia inovadora e 
orientada para o futuro em matéria de comércio e investimento

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre o relatório relativo à aplicação da 
Diretiva Serviços Postais

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre o Semestre Europeu para a 
Coordenação das Políticas Económicas: aplicação das prioridades para 2016

 Parecer não legislativo da Comissão IMCO sobre a redução das emissões poluentes 
dos veículos rodoviários

VI. Perguntas da Comissão IMCO com pedido de resposta oral e propostas 
de resolução 

 Pergunta com pedido de resposta oral sobre a «Diretiva Equipamentos de Rádio», 22 
de março de 2018

 Pergunta com pedido de resposta oral sobre «Para uma economia dos dados próspera», 
2 de março de 2016

 Parecer da Comissão IMCO sobre a resolução da Comissão ITRE sobre o tema «Para 
uma economia dos dados próspera», 10 de março de 2016

 Resolução do Parlamento Europeu sobre a resposta aos desafios da aplicação do 
Código Aduaneiro da União, 19 de janeiro de 2017

 Resolução do Parlamento Europeu sobre a medição das emissões no setor automóvel, 
27 de outubro de 2015

 Pergunta com pedido de resposta oral sobre a medição das emissões no setor 
automóvel, 28 de setembro de 2015

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2256(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2153(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2014)0469&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2210(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2233(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2007(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2105(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2010(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2101(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0012(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_PT.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2016-000040_PT.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2612(RSP)&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/3024(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2865(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2015-000113_PT.pdf
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VII. Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO 

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre o «Regulamento 
Dispositivos Médicos», 21-22 de janeiro de 2019

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre «Aplicação da Diretiva 
Qualificações Profissionais e da Carteira Profissional Europeia», 21-22 de novembro 
de 2018

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre a «Diretiva relativa às 
armas de fogo», 21-22 de fevereiro de 2018

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre a «Diretiva 2014/53 
relativa a equipamentos de rádio», 21 de novembro de 2017 

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre o «Plano de ação para o 
reforço da rede SOLVIT», 25 de setembro de 2017

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre a «Proposta de ato da 
União relativo às diferenças nas declarações, composição e sabor dos produtos nos 
mercados centrais/orientais e ocidentais da UE», 22 de junho de 2017

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre as «Diretivas relativas 
aos contratos públicos de 2014», 2 de maio de 2017

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre a aplicação da 
«Diretiva 2016/1148 relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum 
de segurança das redes e da informação em toda a União («Diretiva SRI»)», 11 de 
maio de 2017

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre «Profissões 
regulamentadas na UE», 6 de fevereiro de 2017

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre «Resultados da Cimeira 
Europeia dos Consumidores de 2016 sobre o balanço da qualidade da legislação da UE 
relativa aos consumidores e à comercialização», 28-29 de novembro de 2016

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre a «Diretiva 2014/53 
relativa a equipamentos de rádio», 9-10 de novembro de 2016

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre o «Regulamento 
n.º 305/2011 que estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos 
produtos de construção», 9-10 de novembro de 2016

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre a «Consumer Impact 
Assessment Tool» [Ferramenta de avaliação do impacto nos consumidores], 10-11 de 
outubro de 2016

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre a «Edição de 2016 do 
Painel de Avaliação dos Mercados de Consumo», 10-11 de outubro de 2016

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre o serviço «A sua Europa 
– Aconselhamento», 14 de junho de 2016 

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre o «Relatório Especial do 
Tribunal de Contas Europeu sobre a aplicação da Diretiva Serviços», 30 de maio de 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-618.033+02+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-618.033+02+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-603.079+01+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-603.079+01+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-604.662+01+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-604.662+01+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
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2016

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO o «Regime transitório para 
determinadas disposições do Código Aduaneiro da União nos casos em que os 
sistemas eletrónicos pertinentes ainda não estejam operacionais», 25 de janeiro de 
2016 

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre «Infrações», 10 de 
dezembro de 2015

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre «Produtos de 
construção», 7 de dezembro de 2015

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre «O registo de veículos a 
motor na UE», 10 de dezembro de 2015

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre «Contratos públicos», 9 
de novembro de 2015

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre «Balcões únicos», 12 de 
outubro de 2015

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre «Assuntos relacionados 
com as emissões da Volkswagen», 12 de outubro de 2015

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre «Processos por infração 
no Mercado Único», 12 de outubro de 2015

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre o «Ato delegado relativo 
ao Código Aduaneiro da União», 22-23 de outubro de 2015

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre «Atrasos de pagamento», 
23 de junho de 2015

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre a transposição da 
«Diretiva 2013/55/UE que altera a Diretiva relativa ao reconhecimento das 
qualificações profissionais», 6 de maio de 2015

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre a «Transposição das 
novas diretivas relativas aos contratos públicos», 23 de abril de 2015

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre a «Aplicação do 
Regulamento RLL: Plataforma RLL», 7 de dezembro de 2015 

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre a «Aplicação do 
Regulamento RLL:Plataforma RLL», 23 de abril de 2015 

 Controlo da atividade legislativa pela Comissão IMCO sobre a «Aplicação do 
Regulamento RLL: Plataforma RLL», 3 de março de 2015

VIII. Diálogo estruturado da Comissão IMCO

Durante a 8.ª legislatura, a Comissão IMCO trocou pontos de vista, no âmbito do diálogo 
estruturado, com os seguintes membros da Comissão Europeia:

 Elżbieta Bieńkowska, membro da Comissão responsável pelo Mercado Interno, 
Indústria, Empreendedorismo e PME

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-569.851+01+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-557.119+01+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-557.119+01+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-554.705+01+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-554.705+01+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-554.714+01+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-554.714+01+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
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 Mariya Gabriel, membro da Comissão responsável pela Economia e Sociedades 
Digitais

 Pierre Moscovici, membro da Comissão responsável pelos Assuntos Económicos e 
Financeiros, Fiscalidade e União Aduaneira

 Věra Jourová, membro da Comissão responsável pela Justiça, Consumidores e 
Igualdade de Género

IX. Audições públicas e workshops da Comissão IMCO

 Audição pública conjunta das Comissões CONT e IMCO intitulada «Combatting 
Customs Fraud» [Combate à fraude aduaneira], 8 de abril de 2019

 Audição pública da Comissão IMCO intitulada «Harmonisation as a principle for 
Single Market legislation» [Harmonização enquanto princípio da legislação relativa ao 
mercado único], 22 de janeiro de 2019 

 Audição pública da Comissão IMCO intitulada «Impact and state of implementation 
of the Late Payment Directive in the Member States» [Impacto e ponto da situação da 
aplicação da Diretiva Atrasos de Pagamento nos Estados-Membros], 12 de julho de 
2018 

 Audição pública da Comissão IMCO intitulada «Better enforcement and 
modernisation of EU consumer protection rules [Melhor aplicação e modernização das 
normas da UE em matéria de defesa do consumidor], 11 de julho de 2018

 Audição pública da Comissão IMCO intitulada «Addressing unfair trading practices in 
B2B relations in the online environment» [Resposta a práticas comerciais desleais em 
relações empresariais no ambiente em linha], 19 de junho de 2018

 Audição pública da Comissão IMCO intitulada «The EU’s horizontal regulatory 
framework for illegal content removal in the DSM» [Quadro regulamentar transversal 
da UE para a eliminação de conteúdos ilegais no mercado único digital], 19 de junho 
de 2018

 Audição pública da Comissão IMCO intitulada «The Goods Package» [O Pacote 
«Mercadorias»], 21 de março de 2018

 Audição pública da Comissão IMCO intitulada «European Services e-card» [Cartão 
Eletrónico Europeu de Serviços], 21 de junho de 2017

 Audição pública da Comissão IMCO intitulada «European Electronic 
Communications Code» [Código Europeu das Comunicações Eletrónicas], 21 de 
março de 2017

 Audição pública da Comissão IMCO intitulada «European Standards for the 21st 
Century» [Normas europeias para o século XXI], 26 de janeiro de 2017

 Audição pública da Comissão IMCO intitulada «The revision of the Consumer 
Protection Cooperation Regulation» [Revisão do Regulamento relativo à cooperação 
no domínio da defesa do consumidor], 9 de novembro de 2016

 Audição pública conjunta das Comissões IMCO e JURI intitulada «Contractual 
relations and consumer remedies in the digital sphere» [Relações contratuais e meios 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20190328CHE06241
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20190328CHE06241
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20190109CHE05561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20190109CHE05561
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180705CHE04621
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180705CHE04621
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180706CHE04661
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180706CHE04661
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180613CHE04322
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180613CHE04322
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180613CHE04321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180613CHE04321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20180315CHE03661
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20170613CHE01901
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20170316CHE01122
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20170316CHE01122
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20170120CHE00781
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20170120CHE00781
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20161108CHE00261
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20161108CHE00261
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160524CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160524CHE00121
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de reparação do consumidor na esfera digital], 24 de maio de 2016

 Audição pública da Comissão IMCO intitulada «How to make defence procurement 
work better for the Single Market?» [Como fazer com que os contratos públicos no 
setor da defesa funcionem melhor para o mercado único?], 21 de abril de 2016

 Audição pública conjunta das Comissões IMCO e INTA intitulada «TTIP:Public 
Procurement – challenges and opportunities for the EU and the US» [TTIP: Contratos 
públicos – desafios e oportunidades para a UE e os EUA], 20 de abril de 2016

 Audição pública da Comissão IMCO intitulada «The revision of the Firearms 
Directive» [A revisão da Diretiva relativa às armas de fogo], 15 de março de 2016

 Audição pública da Comissão IMCO intitulada «Single Market Strategy» [Estratégia 
para o Mercado Único], 23 de fevereiro de 2016

 Audição pública da Comissão IMCO intitulada «Non-tariff barriers to Trade in the 
Internal Market» [Barreiras não pautais ao comércio no mercado interno], 14 de 
janeiro de 2016

 Audição pública da Comissão IMCO intitulada «EEA-Switzerland:Obstacles with 
regard to the full implementation of internal market» [EEE-Suíça: Obstáculos à plena 
realização do mercado interno], 7 de maio de 2015

 Audição pública conjunta das Comissões IMCO e INTA intitulada «TTIP:Challenges 
and opportunities for the Internal Market» [TTIP: Desafios e oportunidades para o 
mercado interno], 24 de fevereiro de 2015

 Audição pública da Comissão IMCO intitulada «Why Europe needs a legal framework 
for customs sanctions» [Por que motivo precisa a Europa de um quadro jurídico para 
as infrações aduaneiras], 22 de janeiro de 2015

 Audição pública da Comissão IMCO intitulada «The impact of the TTIP in the 
internal market» [O impacto da TTIP no mercado interno], 17 de março de 2014

Os workshops que se seguem foram organizados pelo Departamento Temático A: Políticas 
Económicas e Científicas para a Comissão IMCO:

 Workshop intitulado «Type-approval requirements for motor vehicles» [Requisitos de 
homologação para veículos a motor], novembro de 2018

 Workshop intitulado «Strengthening the competitiveness of the Internal Market» 
[Reforçar a competitividade do mercado interno], outubro de 2018

Workshop intitulado «Contribution of Internal market and Consumer Protection to 
Growth» [Contribuição do mercado interno e da proteção dos consumidores para o 
crescimento], julho de 2018

 Workshop intitulado «Free Flow of Data Regulation – a cornerstone of the Digital 
Single Market» [Regulamento Livre Fluxo de Dados – um pilar do Mercado Único 
Digital], fevereiro de 2018

 Workshop intitulado «Public Procurement Strategy Package» [Pacote de estratégia dos 
contratos públicos], fevereiro de 2018

 Workshop intitulado «Reforming professional services» [Revisão dos serviços 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160421CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160421CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160420CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160420CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160315CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160315CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160223CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160114CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160114CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20150507CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20150507CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20150210CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20150210CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20150129CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20150129CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20140225CHE79924
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20140225CHE79924
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180907WKS01861
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180907WKS01861
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180703WKS01801
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180703WKS01801
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180208WKS01341
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180208WKS01341
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20180206WKS01321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20170607WKS00601
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profissionais], julho de 2017 

 Workshop intitulado «Workshop on the consequences of Brexit» [Workshop sobre as 
consequências do Brexit], fevereiro de 2017

 Workshop intitulado «Workshop on Collaborative economy» [Workshop sobre a 
economia colaborativa], novembro de 2016

 Workshop intitulado «Reforming Single Market for fertilising products» [Revisão do 
mercado único para os produtos fertilizantes], outubro de 2016 

 Workshop intitulado «Relations between franchisors & franchisees:regulatory 
framework & current challenge» [Relações entre franqueadores e franqueados: quadro 
regulamentar e desafio atual], julho de 2016 

 Workshop intitulado «Unfair trading practices in the business-to-business food supply 
chain (UTP)» [Práticas comerciais desleais na cadeia de abastecimento alimentar entre 
empresas (PCD)], março de 2015

 Workshop intitulado «Building blocks of the Ubiquitous Digital Single Market» 
[Elementos constitutivos do mercado único digital ubíquo], novembro de 2014

X. Missões, delegações e outros eventos 

 Missão da Comissão IMCO à Grécia (Porto de Pireu, Creta), 17-19 de dezembro de 
2018

 Missão da Comissão IMCO ao Japão (Tóquio – Quioto), 17-21 de setembro de 2018

 Missão da Comissão IMCO à China (Xangai e Cantão), 17-19 de julho de 2018

 Missão da Comissão IMCO a Itália (Florença e Livorno), 4-6 de abril de 2018 

 Missão da Comissão IMCO a Espanha (Madrid) em 12-14 de fevereiro de 2018

 Visita da delegação da Comissão IMCO ao Canadá (Otava), 17-21 de julho de 2017

 Visita da delegação da Comissão IMCO aos Estados Unidos (Washington DC), 19-21 
de setembro de 2017

 Visita da delegação da Comissão IMCO à Estónia (Taline), 19-21 de abril de 2017 

 Visita da delegação da Comissão IMCO à Índia (Mumbai e Nova Deli), 21-23 de 
fevereiro de 2017 

 Visita da delegação da Comissão IMCO ao México (Cancún), 6-9 de dezembro de 
2016

 Visita da delegação da Comissão IMCO à Suíça (Genebra), 31 de outubro de 2016

 Missão da Comissão IMCO ao Reino Unido, 21-23 de setembro de 2016

 Visita da delegação da Comissão IMCO ao México, 20-23 de junho de 2016

 Missão da Comissão IMCO à Letónia, 16-17 de fevereiro de 2015

 Delegação da Comissão IMCO aos Países Baixos, 5 e 6 de novembro de 2015

 Delegação da Comissão IMCO aos Estados Unidos (Silicon Valley), 21-23 de julho de 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20170214WKS00341
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20161019WKS00001
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20161012CHE00122
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20160712CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20160712CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20150313CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20150313CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20141030CHE92286
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-632.968+01+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-629.644+01+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-627.737+01+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-621.972+01+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-619.265+03+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-615.439+03+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-605.929+01+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-601.155+01+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-585.759+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/imco/cr/1052/1052911/1052911en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-571.708+01+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
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2015

Grupos de Trabalho da Comissão IMCO:

 Grupo de Trabalho sobre o Mercado Único Digital 

Foram realizadas, no total, 17 reuniões do Grupo de Trabalho no decurso da 
8.ª legislatura do Parlamento Europeu, durante as quais os membros da Comissão 
IMCO debateram várias questões importantes para o mercado único digital, tais 
como comércio eletrónico, bloqueio geográfico, inteligência artificial, notícias falsas, 
concorrência e escolha dos consumidores. Para informações mais pormenorizadas 
sobre estes temas, ver aqui.

Outros Grupos de Trabalho:

 Grupo de Trabalho para questões jurídicas relacionadas com o desenvolvimento da 
robótica e da inteligência artificial

 Grupo de Trabalho sobre os direitos de propriedade intelectual e a reforma dos direitos 
de autor

 Grupo de Trabalho sobre a União Digital 

 Grupo de Trabalho sobre o impacto da digitalização, da robótica e da inteligência 
artificial no mercado de trabalho

Outros eventos e atividades: 

 Conferência organizada pela Comissão IMCO: «Training SMEs Consumer Law – EP 
pilot project:taking stock and follow up» [Formação sobre direito em matéria de 
proteção dos consumidores para PME – Projeto-piloto do PE: balanço global e 
seguimento], 27 de novembro de 2018

 «Mesa redonda sobre o mercado de retalho» organizada pela IMCO, 15 de fevereiro 
de 2016

 Rede intercomissões sobre a aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência (CNUDPD)

 Rede para a integração da perspetiva de género

 Rede QFP 

 Rede de petições

 Grupo de Acompanhamento da Comissão INTA para as negociações da TTIP com os 
EUA

 Fórum de Alto Nível sobre a Melhoria do Funcionamento da Cadeia de Abastecimento 
Alimentar – mecanismo de informação por parte da Comissão

http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/imco/subject-files.html?id=20130307CDT62446
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/163940/Summary%20of%20meetings%20-%208th%20Term.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/juri/subject-files.html?id=20150504CDT00301
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/juri/subject-files.html?id=20150504CDT00301
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20141216IPR02126/legal-affairs-new-working-group-on-ipr-and-copyright-reform
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20141216IPR02126/legal-affairs-new-working-group-on-ipr-and-copyright-reform
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/empl/subject-files.html?id=20160114CDT00461
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http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/imco/events-other.html?id=20181114EOT03341
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/imco/events-other.html?id=20181114EOT03341
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-hearings.html?id=20160215CHE00121

