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Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

IMCO(2021)0414_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quarta-feira, 14 de abril de 2021, 13.45–15.45 e 16.45–18.45
Quinta-feira, 15 de abril de 2021, 9.30–12.30
Bruxelas
Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
Com a participação à distância de membros da comissão IMCO
14 de abril de 2021, 13.45–15.45
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 aos pontos 4, 5 e 6.
O período de votação decorrerá das 13.50 até às 14.50 (hora de Bruxelas).
4.	Construir o futuro digital da Europa: eliminar obstáculos ao funcionamento do mercado único digital e melhorar a utilização da inteligência artificial para os consumidores europeus
IMCO/9/04404
	2020/2216(INI)	

Relatora:

Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00
Fundo:

IMCO*


	Aprovação do projeto de relatório
5.	Estratégia do Prado ao Prato para um sistema alimentar justo, saudável e respeitador do ambiente
IMCO/9/04762
	2020/2260(INI)	

Relator de parecer:

Claude Gruffat (Verts/ALE)
PA – PE661.894v01-00
AM – PE663.259v01-00
Fundo:

ENVI, AGRI*
Anja Hazekamp (The Left)
Herbert Dorfmann (PPE)
PR – PE662.094v01-00
AM – PE680.918v01-00
AM – PE680.919v01-00
AM – PE680.920v01-00
AM – PE681.105v01-00
	Aprovação do projeto de parecer
6.	A adequação da regulamentação da UE, a subsidiariedade e a proporcionalidade - Relatório sobre "Legislar Melhor", abrangendo os anos de 2017, 2018 e 2019
IMCO/9/04858
	2020/2262(INI)	

Relatora de parecer:

Barbara Thaler (PPE)
PA – PE680.764v01-00
AM – PE681.008v01-00
Fundo:

JURI
Mislav Kolakušić (NI)
PR – PE663.292v01-00
	Aprovação do projeto de parecer
7.	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


	Votação do acordo provisório resultante das negociações interinstitucionais
8.	Orçamento 2022 - Projetos-piloto e ações preparatórias
* Aprovação
* * *
Estando presente a Comissão
9.	Apresentação do relatório técnico do CCI "Results of an EU wide comparison of quality related characteristics of branded food products. Part 2 – Sensory testing" (resultados duma comparação a nível da UE das características relacionadas com a qualidade dos produtos alimentares de marca – Parte 2 - Análise sensorial)
10.	Apresentação do relatório da Comissão sobre a aplicação da Diretiva (UE) 2015/2302 relativa às viagens organizadas e aos serviços de viagem conexos (COM(2021) 90 final)
------
11.	Comunicações da presidência
Resultado da votação à distância das alterações dos pontos 4, 5 e 6
Abertura do período de votação à distância para as votações finais dos pontos 4 a 8.

O período de votação decorrerá das 15.50 às 16.50 (hora de Bruxelas).
Os resultados da votação final serão comunicados por escrito e publicados no sítio Web da comissão IMCO.
14 de abril de 2021, 16.45–18.45
CANCELADA
* * *
15 de abril de 2021, 9.30–11.30
12.	Troca de pontos de vista com Thierry Breton, comissário do Mercado Interno - no âmbito do diálogo estruturado
13.	Diversos
14.	Próximas reuniões
------
15 de abril de 2021, 11.30–12.30
À porta fechada
15.	Reunião de coordenadores
* * *

