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Parlamentul European

2019-2024

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

IMCO(2020)0629_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune extraordinară

Luni, 29 iunie 2020, 13.00 - 15.00 și 16.00 - 17.00

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q1)

și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei IMCO

29 iunie 2020, 13.00 - 15.00

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor

Deschiderea procedurii de votare de la distanță asupra amendamentelor (în paralel cu 
lucrările comisiei)

Votarea va începe la ora 13.10 și se va încheia la ora 14.10 (ora Bruxelles-ului).

*** Procedura de votare de la distanță***

Toți membrii care participă la vot – fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie 
participând de la distanță – vor vota prin e-mail utilizând listele de vot cu buletine de vot 
imprimate.

4. Inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual
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IMCO/9/02291
2020/2017(INI)

Raportoare pentru aviz:
Kim Van Sparrentak (Verts/ALE) PA – PE648.349v01-00

AM – PE650.362v01-00
Comisie competentă:

CULT* Sabine Verheyen (PPE)

 Adoptarea proiectului de aviz

------

5. Siguranța produselor pe piața unică
IMCO/9/02081

2019/2190(INI)

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

AM – PE652.340v01-00
Comisie competentă:

IMCO

 Examinarea amendamentelor

6. Inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului 
internațional, în măsura în care Uniunea Europeană este afectată în domeniile 
utilizărilor civile și militare, precum și chestiuni legate de autoritatea statului în 
afara domeniului de aplicare al justiției penale
IMCO/9/02271

2020/2013(INI)

Raportor pentru aviz:
Andreas Schwab (PPE) PA – PE650.637v01-00

AM – PE652.520v01-00
Comisie competentă:

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

 Examinarea amendamentelor și a amendamentelor de compromis

7. Cadrul aspectelor etice legate de inteligența artificială, robotică și tehnologiile 
conexe
IMCO/9/02262

2020/2012(INL)

Raportoare pentru aviz:
Alexandra Geese (Verts/ALE) PA – PE648.496v01-00

AM – PE652.393v01-00
Comisie competentă:

JURI* Ibán García Del Blanco (S&D) PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
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 Examinarea amendamentelor și a amendamentelor de compromis

8. Un regim de responsabilitate civilă pentru inteligența artificială
IMCO/9/02276

2020/2014(INL)

Raportoare pentru aviz:
Svenja Hahn (Renew) PA – PE648.381v01-00

AM – PE652.384v01-00
Comisie competentă:

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

 Examinarea amendamentelor și a amendamentelor de compromis

* * *

29 iunie 2020, 16.00 - 17.00

9. Comunicări ale președinției

Rezultatul procedurii de votare de la distanță asupra amendamentelor

*** Procedura de votare de la distanță***

Deschiderea procedurii de votare de la distanță pentru votul final. Votarea va începe la ora 
16.10 și se va încheia la ora 17.00 (ora Bruxelles-ului).

Rezultatele votului final vor fi comunicate în scris și publicate pe pagina de internet a 
Comisiei IMCO.

10. Chestiuni diverse

11. Reuniuni următoare
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