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PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu

2019-2024

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

IMCO(2020)1026_1

PROJETO DE ORDEM DO DIA

Reunião

Segunda-feira, 26 de outubro de 2020, 13.45–15.45 e 16.45–18.45

Terça-feira, 27 de outubro de 2020, 9.00–11.00 e 11.30–12.30

Bruxelas

Sala: József Antall (4Q2)

E com a participação à distância dos membros da Comissão IMCO

26 de outubro de 2020, 13.45–15.45

1. Eleição do ou da presidente

2. Eleição do primeiro ou da primeira vice-presidente

3. Aprovação da ordem do dia

4. Comunicações da presidência

5. Aprovação das atas das reuniões de

***Período de votação à distância***
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Abertura do período de votação à distância das alterações dos pontos 6 e 7 (em paralelo 
com as deliberações da comissão).

O período de votação decorrerá das 14.10 às 15.40 (hora de Bruxelas)

6. 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

 Aprovação do projeto de relatório

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
Pareceres:

ENVI Pascal Canfin (Renew) AD – PE647.120v02-00
AM – PE647.121v01-00

 Aprovação do projeto de relatório

------

8. Troca de pontos de vista com Maroš Šefčovič, vice-presidente das Relações 
Interinstitucionais e Prospetiva, sobre o relatório de prospetiva estratégica de 
2020

9. 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

AM – PE657.284v01-00
Fundo:

ENVI* Jan Huitema (Renew) PR – PE652.387v01-00

 Apreciação das alterações e das alterações de compromisso
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* * *

26 de outubro de 2020, 16.45–18.45

10. Comunicações da presidência

Resultado da votação à distância das alterações dos pontos 6 e 7.

***Período de votação à distância***

Abertura do período de votação à distância relativo às votações finais dos pontos 6 e 7 (em 
paralelo com as deliberações da comissão). A votação decorrerá das 16.50 às 17.50 (hora de 
Bruxelas).

Os resultados da votação final serão comunicados por escrito e publicados no sítio Web da 
Comissão IMCO.

11. Apresentação do estudo do EPRS sobre a execução do pacote de defesa da UE

12. Aplicação da Diretiva 2009/81/CE relativa aos contratos públicos nos domínios 
da defesa e da segurança e da Diretiva 2009/43/CE sobre a transferência de 
produtos relacionados com a defesa
IMCO/9/02103

2019/2204(INI)

Relator:
Kris Peeters (PPE)

Fundo:
IMCO

Pareceres:
AFET Sven Mikser (S&D) PA – PE657.437v01-00

 Apreciação do projeto de relatório
 Prazo para a apresentação de alterações: 11 de novembro de 2020, 12.00

13. 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) AD – PE647.038v02-00
AM – PE653.868v01-00

 Apreciação das alterações de compromisso
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14. Impacto das normas da UE sobre a livre circulação de trabalhadores e serviços: 
a mobilidade dos trabalhadores no interior da UE como ferramenta para fazer 
coincidir as necessidades e as competências do mercado de trabalho
IMCO/9/02247

2020/2007(INI)

Relator de parecer:
Morten Løkkegaard (Renew) PA – PE657.157v01-00

Fundo:
EMPL* Radan Kanev (PPE)

 Apreciação do projeto de parecer
 Prazo para a apresentação de alterações: 29 de outubro de 2020, 12.00

* * *

27 de outubro de 2020, 9.00–10.30

15. Troca de pontos de vista com Margrethe Vestager, vice-presidente executiva da 
Comissão Europeia de Uma Europa Preparada para a Era Digital, no âmbito do 
diálogo estruturado

27 de outubro de 2020, 10.30–11.00

16. Apresentação de estudo sobre as «loot boxes» em jogos em linha e o seu efeito nos 
consumidores, em particular nos jovens consumidores

17. Diversos

18. Próximas reuniões

------

27 de outubro de 2020, 11.30–12.30

À porta fechada

19. Reunião de coordenadores


	1215013PT.rtf

