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PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu

2019-2024

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

IMCO(2020)0629_1

PROJETO DE ORDEM DO DIA

Reunião extraordinária

Segunda-feira, 29 de junho de 2020, 13.00–15.00 e 16.00–17.00

Bruxelas

Sala: József Antall (4Q1)

E com a participação à distância dos membros da Comissão IMCO

29 de junho de 2020, 13.00–15.00

1. Aprovação da ordem do dia

2. Comunicações da presidência

3. Aprovação das atas das reuniões de

Abertura do período de votação à distância das alterações (em paralelo com as deliberações 
da comissão)

O período de votação decorrerá das 13:10 às 14.10 (hora de Bruxelas)

*** Período de votação à distância ***

Todos os membros que participam na votação (presentes na sala de reuniões ou através de 
votação à distância) votam por correio eletrónico utilizando boletins de voto – listas de 
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votação sob forma impressa.

4. A inteligência artificial na educação, na cultura e no setor audiovisual
IMCO/9/02291

2020/2017(INI)

Relatora de parecer:
Kim Van Sparrentak (Verts/ALE) PA – PE648.349v01-00

AM – PE650.362v01-00
Fundo:

CULT* Sabine Verheyen (PPE)

 Aprovação do projeto de parecer

------

5. Garantir a segurança dos produtos no mercado único
IMCO/9/02081

2019/2190(INI)

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

AM – PE652.340v01-00
Fundo:

IMCO

 Apreciação das alterações

6. Inteligência artificial: questões de interpretação e de aplicação do direito 
internacional na medida em que a UE é afetada nos domínios da utilização civil e 
militar e da autoridade do Estado fora do âmbito da justiça penal
IMCO/9/02271

2020/2013(INI)

Relator de parecer:
Andreas Schwab (PPE) PA – PE650.637v01-00

AM – PE652.520v01-00
Fundo:

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

 Apreciação das alterações e das alterações de compromisso

7. Quadro dos aspetos éticos da inteligência artificial, da robótica e das tecnologias 
conexas
IMCO/9/02262

2020/2012(INL)

Relatora de parecer:
Alexandra Geese (Verts/ALE) PA – PE648.496v01-00

AM – PE652.393v01-00
Fundo:

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

 Apreciação das alterações e das alterações de compromisso

8. Regime de responsabilidade civil aplicável à inteligência artificial
IMCO/9/02276

2020/2014(INL)

Relatora de parecer:
Svenja Hahn (Renew) PA – PE648.381v01-00

AM – PE652.384v01-00
Fundo:

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

 Apreciação das alterações e das alterações de compromisso

* * *

29 de junho de 2020, 16.00–17.00

9. Comunicações da presidência

Resultado do período de votação à distância sobre as alterações

*** Período de votação à distância ***

Abertura do período de votação à distância sobre a votação final. A votação decorrerá das 
16.10 às 17.00 (hora de Bruxelas).

O resultado da votação final será comunicado por escrito e publicado no sítio web da 
Comissão IMCO.

10. Diversos

11. Próximas reuniões
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