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Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

IMCO(2018)1121_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quarta-feira, 21 de novembro de 2018, 9.00–12.30 e 14.30–18.00
Quinta-feira, 22 de novembro de 2018, 9.00–12.30
Bruxelas
Sala: Altiero Spinelli (3G-3)
21 de novembro de 2018, 9.00–12.30
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
3.	Aprovação das atas das reuniões de
	5 de novembro de 2018	PV – PE629.767v01-00
Relato de negociações interinstitucionais em curso
4.	Aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros no que respeita aos requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços
IMCO/8/05279
***I	2015/0278(COD)	COM(2015)0615 – C8-0387/2015

Relator:

Morten Løkkegaard (ALDE)
AM – PE599.675v01-00
AM – PE599.726v03-00
Fundo:

IMCO*


 
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 69.º-F, n.º 3)
5.	Contratos de fornecimento de conteúdos digitais
CJ24/8/06371
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Relatores:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)
DT – PE585.510v01-00
Fundo:

IMCO, JURI


 
Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 69.º-F, n.º 3, do Regimento)
6.	Aplicação da Diretiva 2006/123/CE relativa aos serviços no mercado interno, instituindo um procedimento de notificação para os regimes de autorização e os requisitos relativos aos serviços, e que altera a Diretiva 2006/123/CE e o Regulamento (UE) n.° 1024/2012 relativo à cooperação administrativa através do Sistema de Informação do Mercado Interno
IMCO/8/08987
***I	2016/0398(COD)	COM(2016)0821 – C8-0011/2017

Relator:

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

Fundo:

IMCO


 
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 69.º-F, n.º 3)
7.	Estabelecimento de regras relativas à disponibilização no mercado de produtos fertilizantes com a marcação CE
IMCO/8/06048
***I	2016/0084(COD)	COM(2016)0157 – C8-0123/2016

Relator:

Mihai Țurcanu (PPE)
AM – PE602.754v01-00
AM – PE602.900v02-00
Fundo:

IMCO*


 
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 69.º-F, n.º 3)
------
8.	Ações coletivas para proteger os interesses coletivos dos consumidores
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Relator de parecer:

Dennis de Jong (GUE/NGL)
PA – PE627.034v01-00
AM – PE628.456v01-00
Fundo:

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	Apreciação das alterações de compromisso
9.	Uma melhor aplicação e modernização das normas da UE em matéria de defesa do consumidor
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Relator:

Daniel Dalton (ECR)
PR – PE625.551v01-00
AM – PE627.947v02-00
AM – PE628.418v03-00
Fundo:

IMCO


 
	Apreciação das alterações de compromisso
10.	Aplicação da Diretiva 2011/7/UE que estabelece medidas de luta contra os atrasos de pagamento nas transações comerciais
IMCO/8/12773
	2018/2056(INI)	

Relatora:

Lara Comi (PPE)
PR – PE625.375v01-00
AM – PE629.463v01-00
Fundo:

IMCO


 
	Apreciação das alterações
11.	Estabelecimento do programa «Alfândega» para a cooperação no domínio aduaneiro
IMCO/8/13625
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Relatora:

Maria Grapini (S&D)
PR – PE628.618v02-00
Fundo:

IMCO


 
	Apreciação das alterações
Apreciação das alterações de compromisso
12.	Estabelecimento, no âmbito do Fundo de Gestão Integrada das Fronteiras, do instrumento de apoio financeiro aos equipamentos de controlo aduaneiro
IMCO/8/13758
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Relator:

Jiří Pospíšil (PPE)
PR – PE628.634v01-00
Fundo:

IMCO


 
	Apreciação das alterações
Apreciação das alterações de compromisso
13.	Promoção da equidade e da transparência para os utilizadores empresariais de serviços de intermediação em linha
IMCO/8/13031
***I	2018/0112(COD)	COM(2018)0238 – C8-0165/2018

Relatora:

Christel Schaldemose (S&D)
PR – PE627.635v01-00
AM – PE628.584v01-00
AM – PE628.476v01-00
AM – PE628.585v01-00
Fundo:

IMCO*


 
	Apreciação das alterações de compromisso
* * *
21 de novembro de 2018, 14.30–16.30
14.	Estabelecimento do programa a favor do mercado único, da competitividade das empresas, incluindo as pequenas e médias empresas, e das estatísticas europeias
IMCO/8/13604
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Relator:

Nicola Danti (S&D)
PR – PE628.465v01-00
Fundo:

IMCO*


 
	Apreciação das alterações
15.	Seguro de responsabilidade civil que resulta da circulação de veículos automóveis e fiscalização do cumprimento da obrigação de segurar esta responsabilidade
IMCO/8/13225
***I	2018/0168(COD)	COM(2018)0336 – C8-0211/2018

Relatora:

Dita Charanzová (ALDE)
PR – PE629.546v01-00
Fundo:

IMCO


 
	Apreciação do projeto de relatório
Prazo para a apresentação de alterações: 27 de novembro de 2018, 12.00
16.	Uma política industrial europeia completa no domínio da inteligência artificial e da robótica
IMCO/8/13328
	2018/2088(INI)	

Relatora de parecer:

Dita Charanzová (ALDE)

Fundo:

ITRE* –
Ashley Fox (ECR)

 
	Apreciação do projeto de parecer
21 de novembro de 2018, 16.30–17.30
À porta fechada
17.	Reunião de coordenadores
* * *
22 de novembro de 2018, 9.00–9.30
18.	Reforço da competitividade do mercado interno através do desenvolvimento da união aduaneira da UE e da sua governação
IMCO/8/13379
	2018/2109(INI)	

Relatora:

Virginie Rozière (S&D)
PR – PE629.492v01-00
Fundo:

IMCO


 
	Apreciação do projeto de relatório
22 de novembro de 2018, 9.30–10.30
*** Período de votação eletrónica ***
19.	Aplicação da Diretiva relativa aos cuidados de saúde transfronteiriços
IMCO/8/13377
	2018/2108(INI)	

Relatora de parecer:

Maria Grapini (S&D)
PA – PE623.966v01-00
AM – PE627.772v01-00
Fundo:

ENVI* –
Ivo Belet (PPE)
PR – PE628.580v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
20.	Uma melhor aplicação e modernização das normas da UE em matéria de defesa do consumidor
IMCO/8/12813
***I	2018/0090(COD)	COM(2018)0185 – C8-0143/2018

Relator:

Daniel Dalton (ECR)
PR – PE625.551v01-00
AM – PE627.947v02-00
AM – PE628.418v03-00
Fundo:

IMCO


 
	Aprovação do projeto de relatório
21.	Ações coletivas para proteger os interesses coletivos dos consumidores
IMCO/8/12818
***I	2018/0089(COD)	COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Relator de parecer:

Dennis de Jong (GUE/NGL)
PA – PE627.034v01-00
AM – PE628.456v01-00
Fundo:

JURI* –
Geoffroy Didier (PPE)
PR – PE628.647v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
*** Fim da votação eletrónica ***
22 de novembro de 2018, 10.30–11.15
22.	Controlo da atividade legislativa:
aplicação da Diretiva Qualificações Profissionais e da carteira profissional europeia
23.	Diversos
24.	Próximas reuniões
	6 de dezembro de 2018, 9.00–12.30 e 15.00–18.30 (Bruxelas)
* * *
22 de novembro de 2018, 15.00–18.30
CANCELADA

