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Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

IMCO(2020)0928_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Segunda-feira, 28 de setembro de 2020, 10.00–12.00 e 13.45–15.45
Bruxelas
Sala: József Antall (4Q2)
E com a participação à distância dos membros da Comissão IMCO
28 de setembro de 2020, 10.00–10.10
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
3.	Aprovação das atas das reuniões de
***Período de votação à distância***
Abertura do período de votação à distância das alterações dos pontos 4 e 5 (em paralelo com as deliberações da comissão).

O período de votação decorrerá das 10:10 às.11.40 (hora de Bruxelas).
4.	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
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00
Fundo:

IMCO*


Pareceres:

TRAN*
Josianne Cutajar (S&D)
AD – PE648.502v03-00
AM – PE650.671v01-00

CULT*
Petra Kammerevert (S&D)
AD – PE648.287v02-00
AM – PE650.393v01-00

JURI*
Patrick Breyer (Verts/ALE)
AD – PE652.326v02-00
AM – PE653.841v01-00

LIBE*
Paul Tang (S&D)
AD – PE650.375v02-00
AM – PE652.452v01-00
 
	Aprovação do projeto de relatório
5.	Uma nova estratégia para as PME europeias
IMCO/9/03325
	2020/2131(INI)	

Relatora de parecer:

Liesje Schreinemacher (Renew)
PA – PE653.798v01-00
AM – PE655.651v01-00
Fundo:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
------
28 de setembro de 2020, 10.10–11.10
6.	Troca de pontos de vista com Thierry Breton, comissário responsável pelo Mercado Interno, sobre como abordar os desafios colocados pela crise da COVID-19
28 de setembro de 2020, 11.10–12.00
7.	Troca de pontos de vista com a representante da Presidência alemã, a secretária de Estado Claudia Dörr-Voß, sobre a resposta dos Estados-Membros à crise da COVID-19
* * *
28 de setembro de 2020, 13.45–15.45
8.	Comunicações da presidência
Resultado da votação à distância das alterações dos pontos 4 e 5.
*** Período de votação à distância ***
Abertura do período de votação à distância das votações finais dos pontos 4 e 5 (em paralelo com as deliberações da comissão).

O período de votação decorrerá das 13:50 às 14.50 (hora de Bruxelas)

Os resultados da votação final serão comunicados por escrito e publicados no sítio Web da Comissão IMCO.
------
9.	Garantir a segurança dos produtos no mercado único
IMCO/9/02081
	2019/2190(INI)	

Relatora:

Marion Walsmann (PPE)
PR – PE647.016v01-00
AM – PE652.340v01-00
Fundo:

IMCO


 
	Apreciação das alterações de compromisso
10.	Aplicação do Regulamento (UE) n.º 305/2011 que estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção (Regulamento Produtos de Construção)
IMCO/9/02516
	2020/2028(INI)	

Relator:

Christian Doleschal (PPE)
PR – PE655.860v01-00
Fundo:

IMCO


 
	Apreciação do projeto de relatório
Prazo para a apresentação de alterações: 6 de outubro de 2020, 12.00
11.	Reforço do mercado único: o futuro da livre circulação de serviços
IMCO/9/02300
	2020/2020(INI)	

Relator:

Morten Løkkegaard (Renew)
PR – PE646.943v01-00
AM – PE653.761v01-00
Fundo:

IMCO


Pareceres:

EMPL
Marc Botenga (GUE/NGL)
PA – PE647.038v01-00
AM – PE653.868v01-00
 
	Apreciação das alterações
12.	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


Pareceres:

ENVI
Pascal Canfin (Renew)
AD – PE647.120v02-00
AM – PE647.121v01-00
 
	Apreciação das alterações e das alterações de compromisso
13.	Diversos
14.	Próximas reuniões

