OJ\1207434HU.rtf	PE653.781v02-00
HU	Egyesülve a sokféleségben	HU
PE653.781v02-00	 /1 	OJ\1207434HU.rtf
HU
OJ\1207434HU.rtf	 /1 	PE653.781v02-00
	HU

Európai Parlament
2019-2024
file_0.png




Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

IMCO(2020)0629_1
NAPIRENDTERVEZET
Rendkívüli ülés
2020. június 29., hétfő, 13.00–15.00 és 16.00–17.00
Brüsszel
Terem: József Antall (4Q1)
illetve az IMCO bizottság tagjainak távkapcsolaton keresztül történő részvételével
2020. június 29., 13.00–15.00
1.	A napirend elfogadása
2.	Az elnök közleményei
3.	A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:
A módosításokról szóló távszavazási eljárás megnyitása (a bizottsági eljárásokkal párhuzamosan)
A szavazás 13.10-től 14.10-ig tart (brüsszeli idő).
*** Távszavazási eljárás ***
A szavazásban részt vevő valamennyi képviselő – akár a bizottsági ülésteremben, akár távoli részvétel útján – e-mailben, nyomtatott szavazólista használatával szavaz.
4.	Mesterséges intelligencia az oktatásban, a kulturális és az audiovizuális ágazatban
IMCO/9/02291
	2020/2017(INI)	

A vélemény előadója:

Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
PA – PE648.349v01-00
AM – PE650.362v01-00
Illetékes:

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)

 
	Véleménytervezet elfogadása
------
5.	A termékbiztonság kérdésének kezelése az egységes piacon
IMCO/9/02081
	2019/2190(INI)	

Előadó:

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

IMCO


 
	A módosítások megvitatása
6.	Mesterséges intelligencia: az állami hatóságok szerepét, valamint az MI polgári és katonai felhasználása területén az EU-ra vonatkozó nemzetközi jog értelmezését és alkalmazását érintő kérdések, a büntető igazságszolgáltatás hatályán kívül
IMCO/9/02271
	2020/2013(INI)	

A vélemény előadója:

Andreas Schwab (PPE)
PA – PE650.637v01-00
AM – PE652.520v01-00
Illetékes:

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
DT – PE650.407v01-00
 
	Módosítások és megegyezéses módosítások megvitatása
7.	A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai szempontjainak kerete
IMCO/9/02262
	2020/2012(INL)	

A vélemény előadója:

Alexandra Geese (Verts/ALE)
PA – PE648.496v01-00
AM – PE652.393v01-00
Illetékes:

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Módosítások és megegyezéses módosítások megvitatása
8.	A mesterséges intelligencia polgári jogi felelősségi rendszere
IMCO/9/02276
	2020/2014(INL)	

A vélemény előadója:

Svenja Hahn (Renew)
PA – PE648.381v01-00
AM – PE652.384v01-00
Illetékes:

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00
 
	Módosítások és megegyezéses módosítások megvitatása
* * *
2020. június 29., 16.00–17.00
9.	Az elnök közleményei
A módosításokról tartott távszavazási eljárás eredménye
*** Távszavazási eljárás ***
A zárószavazás távszavazási eljárásának megnyitása. A szavazás 16.10-től 17.00-ig tart (brüsszeli dő).

A zárószavazás eredményét írásban közlik és az IMCO honlapján közzéteszik.
10.	Egyéb kérdések
11.	Következő ülés(ek)

