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Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

IMCO(2018)1206_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quinta-feira, 6 de dezembro de 2018, 9.00–12.30
Bruxelas
Sala: József Antall (4Q1)
6 de dezembro de 2018, 9.00–9.30
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
3.	Aprovação das atas das reuniões de
	21-22 de novembro de 2018	PV – PE630.644v01-00
Relato de negociações interinstitucionais em curso
4.	Reconhecimento mútuo de mercadorias comercializadas legalmente noutro Estado-Membro
IMCO/8/11956
***I	2017/0354(COD)	COM(2017)0796 – C8-0005/2018

Relator:

Ivan Štefanec (PPE)

Fundo:

IMCO


 
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 69.º-F, n.º 3)
5.	Importação de bens culturais
CJ33/8/12072
***I	2017/0158(COD)	COM(2017)0375 – C8-0227/2017

Relatores:

Alessia Maria Mosca (S&D)
Daniel Dalton (ECR)
AM – PE621.080v02-00
AM – PE621.068v01-00
Fundo:

INTA, IMCO*


 
Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 69.º-F, n.º 3, do Regimento)
6.	Complementar a legislação da UE em matéria de homologação no que diz respeito à saída do Reino Unido da União Europeia
IMCO/8/13526
***I	2018/0220(COD)	COM(2018)0397 – C8-0250/2018

Relatora:

Marlene Mizzi (S&D)
RR – PE628.636v01-00
Fundo:

IMCO


 
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 69.º-F, n.º 3)
7.	Prorrogação da utilização transitória de meios diferentes das técnicas de processamento eletrónico de dados previstas no Código Aduaneiro da União
IMCO/8/12381
***I	2018/0040(COD)	COM(2018)0085 – C8-0097/2018

Relator:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Fundo:

IMCO


 
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 69.º-F, n.º 3)
------
8.	Homologação de veículos a motor e seus reboques e dos sistemas, componentes e unidades técnicas destinados a esses veículos, no que se refere à sua segurança geral e à proteção dos ocupantes dos veículos e dos utentes da estrada vulneráveis
IMCO/8/13151
***I	2018/0145(COD)	COM(2018)0286 – C8-0194/2018

Relatora:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)
PR – PE629.496v01-00
Fundo:

IMCO


 
	Apreciação do projeto de relatório
Prazo para a apresentação de alterações: 12 de dezembro de 2018, 12.00
6 de dezembro de 2018, 9.30–10.30
*** Período de votação eletrónica ***
9.	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


 
	Aprovação do projeto de relatório
10.	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*


 
	Aprovação do projeto de relatório
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
AM – PE630.491v02-00
Fundo:

IMCO


 
	Aprovação do projeto de relatório
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
AM – PE630.495v01-00
Fundo:

IMCO


 
	Aprovação do projeto de relatório
*** Fim da votação eletrónica ***
6 de dezembro de 2018, 10.30–11.45
13.	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
AM – PE629.777v02-00
AM – PE630.387v01-00
Fundo:

IMCO*


 
	Apreciação das alterações de compromisso
14.	Abolição das mudanças de hora sazonais
IMCO/8/14581
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Relator de parecer:

Igor Šoltes (Verts/ALE)
PA – PE630.406v01-00
Fundo:

TRAN –
Marita Ulvskog (S&D)

 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 12 de dezembro de 2018, 12.00
15.	Estabelecer o Centro Europeu de Competências Industriais, Tecnológicas e de Investigação em Cibersegurança e a Rede de Centros Nacionais de Coordenação
IMCO/8/14595
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Relator de parecer:

Arndt Kohn (S&D)
PA – PE630.409v01-00
Fundo:

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)

 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 12 de dezembro de 2018, 12.00
16.	Fórum de Alto Nível sobre a Melhoria do Funcionamento da Cadeia de Abastecimento Alimentar - resposta da Comissão
Troca de pontos de vista
6 de dezembro de 2018, 11.45–12.30
17.	Diversos
18.	Próximas reuniões
	21 de janeiro de 2019, 15.00–18.30 (Bruxelas)
22 de janeiro de 2019, 9.00–12.30 e 14.30–18.30 (Bruxelas)
À porta fechada
19.	Reunião de coordenadores
* * *
6 de dezembro de 2018, 15.00–18.30
CANCELADA

