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Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

IMCO(2020)0902_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quarta-feira, 2 de setembro de 2020, 13.45–15.45 e 16.45–18.45
Quinta-feira, 3 de setembro de 2020, 9.00–11.00
Bruxelas
Sala: József Antall (6Q2)
Com a participação à distância dos membros da Comissão IMCO
2 de setembro de 2020, 13.45–15.45
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
3.	Aprovação das atas das reuniões de
	29 de junho de 2020	PV – PE654.027v01-00
6-7 de julho de 2020	PV – PE654.094v01-00
Abertura do período de votação à distância das alterações dos pontos 4, 5 e 6 (em paralelo com as deliberações da comissão)
O período de votação decorrerá das 13.50 às 15.20 (hora de Bruxelas).
***Período de votação à distância***
4.	Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2021 – todas as secções
IMCO/9/03411

Relator:

Leszek Miller (S&D)
PA – PE654.034v01-00
AM – PE655.652v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
5.	A inteligência artificial no direito penal e a sua utilização pelas autoridades policiais e judiciárias em casos penais
IMCO/9/02286
	2020/2016(INI)	

Relator de parecer:

Marcel Kolaja (Verts/ALE)
PA – PE648.565v01-00
AM – PE653.820v01-00
Fundo:

LIBE
Tudor Ciuhodaru (S&D)
PR – PE652.625v01-00
AM – PE655.659v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
6.	Uma nova estratégia industrial para a Europa
IMCO/9/02946
	2020/2076(INI)	

Relator de parecer:

Adam Bielan (ECR)
PA – PE652.383v01-00
AM – PE652.522v02-00
Fundo:

ITRE*
Carlo Calenda (S&D)
PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
------
7.	Em direção a um mercado único mais sustentável para as empresas e consumidores
IMCO/9/02302
	2020/2021(INI)	

Relator:

David Cormand (Verts/ALE)
PR – PE650.478v02-00
AM – PE653.970v01-00
Fundo:

IMCO


 
	Apreciação das alterações e das alterações de compromisso
8.	Novo plano de ação para a economia circular
IMCO/9/02950
	2020/2077(INI)	

Relatora de parecer:

Anna Cavazzini (Verts/ALE)
PA – PE652.282v01-00
Fundo:

ENVI*
Jan Huitema (Renew)

 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 9 de setembro de 2020, 12.00
9.	Uma nova estratégia para as PME europeias
IMCO/9/03325

Relatora:

Liesje Schreinemacher (Renew)
PA – PE653.798v01-00
 
	Apreciação das alterações
* * *
2 de setembro de 2020, 16.45–17.00
10.	Comunicações da presidência
Resultado da votação à distância das alterações dos pontos 4, 5 e 6
2 de setembro de 2020, 17.00–18.00
À porta fechada
11.	Reunião de coordenadores
* * *
3 de setembro de 2020, 9.00–11.00
12.	Comunicações da presidência
*** Período de votação à distância ***

Abertura do período de votação à distância relativo às votações finais dos pontos 4, 5 e 6 (em paralelo com as deliberações da comissão). A votação decorrerá das 9.10 às 10.10 (hora de Bruxelas).
Os resultados da votação final serão comunicados por escrito e publicados no sítio Web da Comissão IMCO.
Estando presente a Comissão
13.	Troca de pontos de vista e ponto da situação com a Comissão sobre as três comunicações relativas à Estratégia Digital para a Europa, IA e Dados
14.	Diversos
15.	Próximas reuniões

