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ONTWERPAGENDA

Buitengewone vergadering

Maandag 29 juni 2020, 13.00 - 15.00 uur en 16.00 - 17.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

en met deelname vanop afstand van leden van IMCO

29 juni 2020, 13.00 - 15.00 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

Opening van de stemming op afstand over amendementen (gelijktijdig met de 
werkzaamheden van de commissie)

Stemming van 13.10 tot 14.10 uur (tijdzone Brussel).

*** Stemprocedure op afstand ***

Alle leden die deelnemen aan de stemming – hetzij in de vergaderzaal van de commissie, 
hetzij op afstand – stemmen per e-mail aan de hand van een gedrukt stembiljet met 
stemlijsten.

4. Artificiële intelligentie in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele sector
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IMCO/9/02291
2020/2017(INI)

Rapporteur voor advies:
Kim Van Sparrentak (Verts/ALE) PA – PE648.349v01-00

AM – PE650.362v01-00
Bevoegd:

CULT* Sabine Verheyen (PPE)

 Goedkeuring ontwerpadvies

------

5. De aanpak van productveiligheid op de interne markt
IMCO/9/02081

2019/2190(INI)

Rapporteur:
Marion Walsmann (PPE) PR – PE647.016v01-00

AM – PE652.340v01-00
Bevoegd:

IMCO

 Behandeling amendementen

6. Artificiële intelligentie: interpretatie en toepassing van het internationaal recht 
voor zover de EU betrokken is op het gebied van civiel en militair gebruik alsook 
van de openbare macht buiten het toepassingsgebied van het strafrecht
IMCO/9/02271

2020/2013(INI)

Rapporteur voor advies:
Andreas Schwab (PPE) PA – PE650.637v01-00

AM – PE652.520v01-00
Bevoegd:

JURI* Gilles Lebreton (ID) DT – PE650.407v01-00

 Behandeling van amendementen en compromisamendementen

7. Kader voor ethische aspecten van kunstmatige intelligentie, robotica en 
aanverwante technologieën
IMCO/9/02262

2020/2012(INL)

Rapporteur voor advies:
Alexandra Geese (Verts/ALE) PA – PE648.496v01-00

AM – PE652.393v01-00
Bevoegd:

JURI* Ibán García Del Blanco (S&D) PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
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 Behandeling van amendementen en compromisamendementen

8. Civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie
IMCO/9/02276

2020/2014(INL)

Rapporteur voor advies:
Svenja Hahn (Renew) PA – PE648.381v01-00

AM – PE652.384v01-00
Bevoegd:

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

 Behandeling van amendementen en compromisamendementen

* * *

29 juni 2020, 16.00 - 17.00 uur

9. Mededelingen van de voorzitter

Resultaat van de stemming op afstand over de amendementen

*** Stemprocedure op afstand ***

Opening van de stemprocedure op afstand over de eindstemming. De stemming vindt plaats 
van 16.10 tot 17.00 uur (tijdzone Brussel).

De uitslag van de eindstemming wordt schriftelijk meegedeeld en gepubliceerd op de 
webpagina van IMCO.

10. Rondvraag

11. Volgende vergaderingen
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