OJ\1204902PT.rtf	PE650.726v01-00
PT	Unida na diversidade	PT
PE650.726v01-00	 /1 	OJ\1204902PT.rtf
PT
OJ\1204902PT.rtf	 /1 	PE650.726v01-00
	PT

Parlamento Europeu
2019-2024
file_0.png




Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

IMCO(2020)0520_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião extraordinária
Quarta-feira, 20 de maio de 2020, 13.45–15.45 e 16.45–18.45
Bruxelas
Sala: József Antall (4Q1)
Com a participação à distância dos membros da Comissão IMCO
20 de maio de 2020, 13.45–14.00
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
Abertura do período de votação à distância das alterações (em paralelo com as deliberações da comissão)
O período de votação decorrerá das 13:50 às 14.50 (hora de Bruxelas)
*** Período de votação à distância ***
Todos os membros que participam na votação (presentes na sala de reuniões ou através de votação à distância) votam por correio eletrónico utilizando boletins de voto – listas de votação sob forma impressa
3.	Recomendações sobre as negociações com vista a uma nova parceria com o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
IMCO/9/02384
	2020/2023(INI)	

Relator de parecer:

Kris Peeters (PPE)
PA – PE648.346v02-00
AM – PE650.361v02-00
Fundo:

AFET, INTA
Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 
	Aprovação do projeto de parecer
20 de maio de 2020, 14.00–15.45
4.	Troca de pontos de vista com Monique Goyens, diretora-geral do Gabinete Europeu das Uniões de Consumidores (BEUC), e Markus Beyrer, diretor-geral de BusinessEurope
------
20 de maio de 2020, 16.45–17.00
5.	Comunicações da presidência
Resultado da votação à distância sobre as alterações (Recomendações relativas às negociações com vista a uma nova parceria com o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte)
*** Período de votação à distância ***
Abertura do período de votação à distância - votação final. A votação decorrerá das 16.50 às 17.50 (hora de Bruxelas).

O resultado da votação final será comunicado por escrito e publicado no sítio web da Comissão IMCO
20 de maio de 2020, 17.00–18.00
6.	Troca de pontos de vista com Paolo Gentiloni, comissário da Economia , sobre a resposta da UE ao surto de COVID-19
20 de maio de 2020, 18.00–18.45
7.	Ato legislativo sobre os serviços digitais: Melhorar o funcionamento do mercado único
IMCO/9/02293
	2020/2018(INL)	

Relator:

Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE648.474v02-00
Fundo:

IMCO*


Pareceres:

ITRE*
Decisão: não emitir parecer


TRAN*
Josianne Cutajar (S&D)
PA – PE648.502v02-00
AM – PE650.671v01-00

CULT*
Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE648.287v01-00
AM – PE650.393v01-00

JURI*
Patrick Breyer (Verts/ALE)


LIBE*
Paul Tang (S&D)
PA – PE650.375v01-00
 
	Continuação da apreciação do projeto de relatório
8.	Regime de responsabilidade civil aplicável à inteligência artificial
IMCO/9/02276
	2020/2014(INL)	

Relatora de parecer:

Svenja Hahn (Renew)
PA – PE648.381v01-00
Fundo:

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 26 de maio de 2020, 12.00
9.	Diversos
10.	Próxima reunião
	8 de junho de 2020, 14.00–16.00 (Bruxelas)

