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Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

IMCO(2019)0121_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019, 15.00–18.30
Terça-feira, 22 de janeiro de 2019, 9.00–12.30 e 14.30–18.30
Bruxelas
Sala: József Antall (6Q2)
21 de janeiro de 2019, 15.00–18.30
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
6 de dezembro de 2018	PV – PE631.934v01-00
Informações sobre negociações interinstitucionais em curso e eventos
4.	Direitos de autor no mercado único digital
IMCO/8/07948
***I	2016/0280(COD)	COM(2016)0593 – C8-0383/2016

Relatora de parecer:

Catherine Stihler (S&D)
AD – PE599.682v02-00
AM – PE602.819v01-00
AM – PE602.820v01-00
Fundo:

JURI* –
Axel Voss (PPE)

 
Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 69.º-F, n.º 3)
5.	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)

Fundo:

IMCO*


 
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 69.º-F, n.º 3)
6.	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)
7.	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)
8.	Regras e procedimentos para o cumprimento e a aplicação da legislação de harmonização da União respeitante aos produtos
IMCO/8/12041
***I	2017/0353(COD)	COM(2017)0795 – C8-0004/2018

Relator:

Nicola Danti (S&D)

Fundo:

IMCO


 
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 69.º-F, n.º 3)
------
9.	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
AM – PE632.037v01-00
Fundo:

ITRE –
Julia Reda (Verts/ALE)
PR – PE631.940v01-00
 
	Apreciação das alterações
10.	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
AM – PE632.064v01-00
Fundo:

IMCO


 
	Apreciação das alterações
Apreciação das alterações de compromisso
11.	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
AM – PE631.961v01-00
Fundo:

IMCO


 
	Apreciação das alterações
Apreciação das alterações de compromisso
12.	Prevenir a difusão de conteúdos terroristas em linha
IMCO/8/14583
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Relatora de parecer:

Julia Reda (Verts/ALE)

Fundo:

LIBE –
Daniel Dalton (ECR)

 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 23 de janeiro de 2019, 12.00
13.	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
AM – PE627.794v01-00
Fundo:

IMCO


 
	Apreciação das alterações
* * *
22 de janeiro de 2019, 9.00–9.15
Reunião conjunta com a Comissão INTA - ver projeto de ordem do dia em separado
14.	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)
* Votação do acordo provisório resultante das negociações interinstitucionais
------
22 de janeiro de 2019, 9.15–10.20
*** Período de votação eletrónica ***
15.	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*


 
	Aprovação do projeto de relatório
16.	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
Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais
17.	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*


 
	Votação do acordo provisório resultante das negociações interinstitucionais
18.	Código Aduaneiro da União
IMCO/8/13073
***I	2018/0123(COD)	COM(2018)0259 – C8-0180/2018

Relator:

Jasenko Selimovic (ALDE)

Fundo:

IMCO


 
	Votação do acordo provisório resultante das negociações interinstitucionais
19.	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*


 
	Votação do acordo provisório resultante das negociações interinstitucionais
20.	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
AM – PE631.961v01-00
Fundo:

IMCO


 
	Aprovação do projeto de relatório
*** Fim da votação eletrónica ***
22 de janeiro de 2019, 10.20–10.30
21.	Regulamento relativo à ENISA, "Agência para a Cibersegurança da UE", e que revoga o Regulamento (UE) n.º 526/2013 e relativo à certificação de cibersegurança das TIC («Cybersecurity Act»)
IMCO/8/11043
***I	2017/0225(COD)	COM(2017)0477 – C8-0310/2017

Relator de parecer:

Nicola Danti (S&D)
AD – PE616.831v02-00
AM – PE619.102v02-00
AM – PE619.101v01-00
Fundo:

ITRE* –
Angelika Niebler (PPE)

 
Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 69.º-F, n.º 3)
22 de janeiro de 2019, 10.30–12.30
22.	Audição pública
A harmonização enquanto princípio da legislação do mercado único
* * *
22 de janeiro de 2019, 14.30–15.45
23.	Apresentação do programa da Presidência do Conselho
com a participação de Nicolae Bădălău, ministro da Economia da Roménia
22 de janeiro de 2019, 15.45–16.45
24.	Troca de pontos de vista com Věra Jourová, comissária responsável pela Justiça, Consumidores e Igualdade de Género
22 de janeiro de 2019, 16.45–17.45
25.	Sessão de controlo da atividade legislativa: regulamento relativo a dispositivos médicos
26.	Recomendação ao Conselho, à Comissão e à Vice-Presidente/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança sobre o Acordo-Quadro Institucional entre a União Europeia e a Confederação Suíça
IMCO/8/15197
	2018/2262(INI)	

Relator de parecer:

Andreas Schwab (PPE)

Fundo:

AFET* –
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)
PR – PE630.430v01-00
 
	Primeira troca de pontos de vista
27.	Diversos
28.	Próximas reuniões
	29 de janeiro de 2019, 14.30–18.30 (Bruxelas)
22 de janeiro de 2019, 17.45–18.30
À porta fechada
29.	Reunião de coordenadores

