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Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

IMCO(2020)0629_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Ārkārtas sanāksme
Pirmdien, 2020. gada 29. jūnijā, plkst. 13.00–15.00 un plkst. 16.00–17.00
Briselē
Telpa: József Antall (4Q1)
un IMCO komitejas locekļiem piedaloties attālināti
2020. gada 29. jūnijā plkst. 13.00–15.00
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
3.	Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
Attālinātas balsošanas par grozījumiem procedūras atklāšana (paralēli komitejas darbam)
Balsot varēs no plkst. 13.10 līdz plkst. 14.10 (pēc Briseles laika).
*** Attālinātas balsošanas procedūra ***
Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā, - gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies attālināti, - balsos pa e-pastu, izmantojot drukātas balsošanas zīmes.
4.	Mākslīgais intelekts izglītības, kultūras un audiovizuālajā nozarē
IMCO/9/02291
	2020/2017(INI)	

Atzinuma sagatavotāja:

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

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)

 
	Atzinuma projekta pieņemšana
------
5.	Produktu drošuma jautājuma risināšana vienotajā tirgū
IMCO/9/02081
	2019/2190(INI)	

Referente:

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

IMCO


 
	Grozījumu izskatīšana
6.	Mākslīgais intelekts: jautājumi par starptautisko tiesību interpretāciju un piemērošanu, ciktāl tas skar Eiropas Savienības civilās un militārās izmantošanas jomu, un par valsts varu ārpus krimināltiesību darbības jomas
IMCO/9/02271
	2020/2013(INI)	

Atzinuma sagatavotājs:

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

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
DT – PE650.407v01-00
 
	Grozījumu un kompromisa grozījumu izskatīšana
7.	Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvars
IMCO/9/02262
	2020/2012(INL)	

Atzinuma sagatavotāja:

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

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Grozījumu un kompromisa grozījumu izskatīšana
8.	Mākslīgajam intelektam piemērojamais civiltiesiskās atbildības režīms
IMCO/9/02276
	2020/2014(INL)	

Atzinuma sagatavotāja:

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

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00
 
	Grozījumu un kompromisa grozījumu izskatīšana
* * *
2020. gada 29. jūnijā plkst. 16.00–17.00
9.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
Attālinātas balsošanas procedūras par grozījumiem rezultāts
*** Attālinātas balsošanas procedūra ***
Galīgā balsojuma attālinātas balsošanas procedūras atklāšana. Balsot varēs no plkst. 16.10 līdz plkst. 17.00 (pēc Briseles laika).

Galīgā balsojuma rezultāti tiks paziņoti rakstiski un publicēti IMCO komitejas tīmekļa vietnē.
10.	Dažādi jautājumi
11.	Nākamās sanāksmes

