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Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

IMCO(2019)1204_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019, 9.00–12.30
Bruxelas
Sala: József Antall (4Q1)
4 de dezembro de 2019, 9.00–9.30
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
3.	Aprovação das atas das reuniões de
Relato de negociações interinstitucionais em curso
4.	Estabelecimento do programa a favor do mercado único, da competitividade das empresas, incluindo as pequenas e médias empresas, e das estatísticas europeias
IMCO/9/01385
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Relator:

Brando Benifei (S&D)

Fundo:

IMCO


 
5.	Estabelecimento do programa «Alfândega» para a cooperação no domínio aduaneiro
IMCO/9/01386
***I	2018/0232(COD)	COM(2018)0442 – C8-0261/2018

Relatora:

Maria Grapini (S&D)

Fundo:

IMCO


 
6.	Estabelecimento, no âmbito do Fundo de Gestão Integrada das Fronteiras, do instrumento de apoio financeiro aos equipamentos de controlo aduaneiro
IMCO/9/01387
***I	2018/0258(COD)	COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Relator:

Jiří Pospíšil (PPE)

Fundo:

IMCO


 
7.	Prevenção da difusão de conteúdos terroristas em linha
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Relator:

Patryk Jaki (ECR)

Fundo:

LIBE

 
Relator IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)
------
4 de dezembro de 2019, 9.30–10.45
8.	Homologação dos veículos a motor no que respeita às emissões dos veículos ligeiros de passageiros e comerciais (Euro 5 e Euro 6) e ao acesso à informação relativa à reparação e manutenção de veículos
IMCO/9/00536
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Relatora de parecer:

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

Fundo:

ENVI –
Esther de Lange (PPE)

 
	Apreciação do projeto de parecer
Estando presente a Comissão
9.	Apresentação do planos de revisão da Diretiva «Máquinas» (Diretiva 2006/42/CE)
------
4 de dezembro de 2019, 10.45–11.00
*** Período de votação eletrónica ***
10.	Celebração do acordo sobre a saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União Europeia e da Comunidade Europeia da Energia Atómica
IMCO/9/01757
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Presidente:

Petra De Sutter (Verts/ALE)

Fundo:

AFCO


 
	Aprovação do projeto de parecer em forma de carta
*** Fim da votação eletrónica ***
11.	Diversos
12.	Próximas reuniões
	22 de janeiro de 2020, 9.00–12.30 e 14.30–18.30 (Bruxelas)
23 de janeiro de 2020, 9.00–12.30 (Bruxelas)
------
4 de dezembro de 2019, 11.00–12.30
À porta fechada
13.	Reunião de coordenadores
------
4 de dezembro de 2019, 14.30–18.30
CANCELADA
* * *
5 de dezembro de 2019, 9.00–12.30
CANCELADA
------
5 de dezembro de 2019, 15.00–18.30
CANCELADA
* * *

