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Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

IMCO(2020)0122_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, 9.00–12.30 e 14.30–17.30
Quinta-feira, 23 de janeiro de 2020, 9.00–11.00
Bruxelas
Sala: József Antall (4Q1)
22 de janeiro de 2020, 9.00–9.15
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
3.	Aprovação das atas das reuniões de
Relato de negociações interinstitucionais em curso
4.	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)
------
22 de janeiro de 2020, 9.15–10.30
5.	Apresentação do programa da Presidência do Conselho
Com Darko Horvat, Ministro da Economia, Empreendedorismo e Artesanato da Croácia
22 de janeiro de 2020, 10.30–12.30
Sessão de controlo da atividade legislativa
6.	Diretiva 2016/1148/UE sobre a Segurança das Redes e da Informação (Diretiva SRI)
7.	Execução do regulamento sobre os produtos de construção (Regulamento (UE) n.º 305/2011): apresentação pela Comissão do relatório de avaliação e novos planos
22 de janeiro de 2020, 14.30–16.30
Audição pública
8.	Diretiva relativa à responsabilidade decorrente dos produtos
22 de janeiro de 2020, 16.30–17.30
À porta fechada
9.	Reunião de coordenadores
* * *
23 de janeiro de 2020, 9.00–10.00
Com o Centro Comum de Investigação
10.	Apresentação pelo JRC do seu estudo sobre a avaliação económica da dualidade de critérios no tocante à qualidade dos produtos alimentares no mercado único
23 de janeiro de 2020, 10.00–11.00
*** Período de votação eletrónica ***
11.	Processos automatizados de decisão: Garantir a defesa do consumidor e a livre circulação de mercadorias e serviços
IMCO/9/01816
	2019/2915(RSP)	

Relatora:

Petra De Sutter (Verts/ALE)

Fundo:

IMCO


 
	Aprovação de uma pergunta com pedido de resposta oral
Aprovação da proposta de resolução
12.	Política da concorrência - relatório anual de 2019
IMCO/9/02063
	2019/2131(INI)	

Presidente:

Petra De Sutter (Verts/ALE)

Fundo:

ECON –
Stéphanie Yon-Courtin (Renew)
PR – PE641.227v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer em forma de carta
*** Fim da votação eletrónica ***
------
13.	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)
PA – PE643.178v01-00
AM – PE644.807v01-00
Fundo:

ENVI* –
Esther de Lange (PPE)

 
	Apreciação das alterações
14.	Diversos
15.	Próximas reuniões
	17 de fevereiro de 2020, 14.30–18.30 (Bruxelas)
18 de fevereiro de 2020, 9.00–12.30 e 14.30–18.30 (Bruxelas)
* * *

