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Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

IMCO(2020)0629_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Neeilinis posėdis
2020 m. birželio 29 d., pirmadienis, 13.00–15.00 val. ir 16.00–17.00 val.
Briuselis
Salė: József Antall (4Q1)
IMCO komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu
2020 m. birželio 29 d. 13.00–15.00 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininkės pranešimai
3.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
Nuotolinio balsavimo dėl pakeitimų procedūros pradžia (vykstant komiteto procedūrai).
Balsavimas vyks nuo 13.10 val. iki 14.10 val. (Briuselio laiku).
*** Nuotolinio balsavimo procedūra ***
Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai – tiek esantys komitetų posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos e. paštu, naudodamiesi spausdintiniais balsavimo biuleteniais (balsavimo sąrašais).
4.	Dirbtinis intelektas švietimo, kultūros ir garso ir vaizdo sektoriuose
IMCO/9/02291
	2020/2017(INI)	

Nuomonės referentė:

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

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)

 
	Nuomonės projekto tvirtinimas

------
5.	Produktų saugos bendrojoje rinkoje klausimo sprendimas
IMCO/9/02081
	2019/2190(INI)	

Pranešėja:

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

IMCO


 
	Pakeitimų svarstymas

6.	Dirbtinis intelektas: klausimai, susiję su ES taikytinos tarptautinės teisės aiškinimu ir taikymu naudojant dirbtinį intelektą civilinėms ir karinėms reikmėms ir su valstybės galiomis, nepatenkančiomis į baudžiamosios justicijos sritį
IMCO/9/02271
	2020/2013(INI)	

Nuomonės referentas:

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

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
DT – PE650.407v01-00
 
	Pakeitimų ir kompromisinių pakeitimų svarstymas

7.	Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatos
IMCO/9/02262
	2020/2012(INL)	

Nuomonės referentė:

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

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Pakeitimų ir kompromisinių pakeitimų svarstymas

8.	Naudojant dirbtinį intelektą taikoma civilinės atsakomybės tvarka
IMCO/9/02276
	2020/2014(INL)	

Nuomonės referentė:

Svenja Hahn (RENEW)
PA – PE648.381v01-00
AM – PE652.384v01-00
Atsakingas komitetas:

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00
 
	Pakeitimų ir kompromisinių pakeitimų svarstymas

* * *
2020 m. birželio 29 d. 16.00–17.00 val.
9.	Pirmininkės pranešimai
Nuotolinio balsavimo dėl pakeitimų procedūros rezultatai.
*** Nuotolinio balsavimo procedūra ***
Nuotolinio balsavimo procedūros dėl galutinio balsavimo pradžia. Balsavimas vyks nuo 16.10 val. iki 17.00 val. (Briuselio laiku).

Apie galutinio balsavimo rezultatus bus pranešta raštu. Rezultatai taip pat bus paskelbti IMCO komiteto interneto svetainėje.
10.	Kiti klausimai
11.	Kiti posėdžiai

