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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

IMCO(2020)0629_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Извънредно заседание

Понеделник, 29 юни 2020 г., 13.00–15.00 ч. и 16.00–17.00 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1)

и с дистанционно участие на членовете на комисията по вътрешния пазар и
защита на потребителите

29 юни 2020 г., 13.00–15.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване на измененията (успоредно
с дейности на комисията)

Гласуването ще се проведе от 13.10 ч. до 14.10 ч. (брюкселско време).

*** Процедура за дистанционно гласуване ***

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването — или намиращи се в
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заседателната зала на комисията, или чрез дистанционно участие — ще гласуват
по електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване, 
съдържащи листи за гласуване.

4. Изкуственият интелект в образованието, културата и аудиовизуалния
сектор
IMCO/9/02291

2020/2017(INI)

Докладчик по становище:
Ким Ван Спарентак (Verts/ALE) PA – PE648.349v01-00

AM – PE650.362v01-00
Водеща:

CULT* Сабине Ферхайен (PPE)

 Приемане на проекта на становище

------

5. Предприемане на мерки във връзка с безопасността на продуктите в
рамките на единния пазар
IMCO/9/02081

2019/2190(INI)

Докладчик:
Марион Валсман (PPE) PR – PE647.016v01-00

AM – PE652.340v01-00
Водеща:

IMCO

 Разглеждане на измененията

6. Изкуствен интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на
международното право, доколкото ЕС е засегнат, в сферата на употребата
за граждански и военни цели и в сферата на държавната власт извън
обхвата на наказателното правосъдие
IMCO/9/02271

2020/2013(INI)

Докладчик по становище:
Андреас Шваб (PPE) PA – PE650.637v01-00

AM – PE652.520v01-00
Водеща:

JURI* Жил Льобретон (ID) DT – PE650.407v01-00

 Разглеждане на изменения и на компромисни изменения

7. Рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и
свързаните с тях технологии
IMCO/9/02262

2020/2012(INL)
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Докладчик по становище:
Александра Гезе (Verts/ALE) PA – PE648.496v01-00

AM – PE652.393v01-00
Водеща:

JURI* Ибан Гарсия дел Бланко (S&D) PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00

 Разглеждане на изменения и на компромисни изменения

8. Режим на гражданска отговорност във връзка с изкуствения интелект
IMCO/9/02276

2020/2014(INL)

Докладчик по становище:
Свеня Хан (Renew) PA – PE648.381v01-00

AM – PE652.384v01-00
Водеща:

JURI Аксел Фос (PPE) PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00

 Разглеждане на изменения и на компромисни изменения

* * *

29 юни 2020 г., 16.00–17.00 ч.

9. Съобщения на председателя

Резултат от процедурата за дистанционно гласуване на измененията

*** Процедура за дистанционно гласуване ***

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (окончателно гласуване). 
Гласуването ще се проведе от 16.10 ч. до 17.00 ч. (брюкселско време).

Резултатите от окончателното гласуване ще бъдат съобщени писмено и
публикувани на уебсайта на комисията по вътрешния пазар и защита на
потребителите.

10. Разни въпроси

11. Следващи заседания
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