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PROCES-VERBAL
Reuniunea din 25 septembrie 2019, 9.00-12.30 și 14.30-18.30

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă miercuri, 25 septembrie 2019, la ora 9.06, fiind prezidată de Petra 
De Sutter (președintă).

1. Adoptarea ordinii de zi
Decizie: Proiectul de ordine de zi a fost adoptat în forma indicată în prezentul 

proces-verbal.

2. Comunicări ale președinției

A. Webstreaming și eMeeting
Președinta le-a reamintit deputaților că reuniunea este transmisă în direct pe internet 
și că aplicația eMeeting este disponibilă pe tabletă sau pe laptop pentru a accesa 
documentele reuniunii, deoarece Comisia IMCO nu utilizează niciun suport pe 
hârtie.

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
 2 și 3 septembrie 2019 PV – PE641.150v02-00

Decizie: Procesele-verbale au fost aprobate.

4. Studii Prezentarea studiilor referitoare la piața unică și vămi

Au intervenit: Prof. Enchelmaier (profesor de drept european și comparat, Universitatea 
Oxford), Prof. Friedemann Kainer (profesor la Universitatea din Mannheim), prof. 
Jacques Pelkmans (profesor universitar la CEPS Bruxelles), prof. Becker (Universitatea 
din Münster), Antonius Manders, Andreas Schwab, Inma Rodríguez-Piñero, Virginie 
Joron, Vlad-Marius Botoş, Ivan Štefanec, Kim Van Sparrentak, Maria Grapini, Anna 
Cavazzini
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În prezența Comisiei

5. Prezentarea arhitecturii sistemelor și proceselor vamale/a principalelor elemente 
ale cadrului legislativ

Au intervenit: Prof. Dr. Peter-Tobias Stoll (Universitatea din Göttingen), Philip 
Kermode (Director Vămi - DG TAXUD)

În prezența Comisiei

6. Prezentarea tabloului de bord al pieței unice 2018
Au intervenit: Valentina Superti (Director de resurse – DG GROW), Laurence De 
Richemont (DG GROW)

*** Votare electronică ***

Rectificări (articolul 241)

7. Cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, 
precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate 
unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și 
protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor
IMCO/8/13151

• Examinarea și votarea unei rectificări (eventual)

Rezultat: 41 de voturi pentru, 0 împotrivă și o abținere

8. Mai buna asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și 
modernizarea acestor norme
IMCO/8/12813

Examinarea și votarea unei rectificări (eventual) 

Rezultat: 32 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă și o abținere

*** Sfârșitul votării electronice ***

9. Chestiuni diverse

10. Reuniuni următoare
 7 octombrie 2019, 15.00-18.30 (Bruxelles)
 8 octombrie 2019, 9.00-12.30 și 14.30-18.30 (Bruxelles)

Cu ușile închise
11. Reuniune a coordonatorilor

Președinta a închis reuniunea la ora 12.17.


