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PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2014-2019

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

IMCO(2019)0401_1

PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião

Terça-feira, 2 de abril de 2019, 9.00–10.00

Bruxelas

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

1 de abril de 2019, 15.00–18.30

CANCELADA

2 de abril de 2019, 9.00–9.15

1. Aprovação da ordem do dia

2. Comunicações da presidência

3. Aprovação das atas das reuniões de
 4 de março de 2019 PV – PE636.274v01-00

Relato de negociações interinstitucionais em curso

4. 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)

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

5. 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)

Fundo:
IMCO

 

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

2 de abril de 2019, 9.15–10.00

*** Período de votação eletrónica ***

6. 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)

Fundo:
IMCO

 

 Votação do acordo provisório resultante das negociações interinstitucionais (a 
confirmar)

7. 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) AM – PE630.491v02-00

Fundo:
IMCO

 

Aprovação de duas alterações

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:
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Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)
Fundo:

IMCO
 

 Votação do acordo provisório resultante das negociações interinstitucionais (a 
confirmar)

9. Orçamento 2020 - Mandato para o Trílogo
IMCO/8/15731

2019/2010(BUD)

Relator de parecer:
Jasenko Selimovic (ALDE)

Fundo:
BUDG

 

Votação: Contributo, sob a forma de carta, para o Mandato («Recomendações») 
relativo ao trílogo orçamental de julho de 2019

10. Orçamento 2020 - Projetos-piloto e ações preparatórias
Aprovação

*** Fim da votação eletrónica ***

11. Diversos

12. Próximas reuniões
 11 de julho de 2019 (Bruxelas)


