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Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

IMCO(2020)0706_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Mimořádná schůze
Pondělí 6. července 2020, 13:45–15:45
Úterý 7. července 2020, 9:00–11:00
Brusel
Místnost: József Antall (4Q1)
s distanční účastí členů výboru IMCO
6. července 2020, 13:45–15:45
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedkyně
Zahájení hlasování o pozměňovacích návrzích na dálku (souběžně s jednáním výboru)
Hlasování proběhne od 13:50 do 14:50 (bruselského času)
*** Hlasování na dálku ***
3.	Umělá inteligence: otázky interpretace a uplatňování mezinárodního práva v míře, v níž se to týká EU, v oblastech civilního a vojenského využití a státní správy mimo oblast trestního práva
IMCO/9/02271
	2020/2013(INI)	

Zpravodaj:

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

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
DT – PE650.407v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
4.	Akt o digitálních službách: přizpůsobit pravidla občanského a obchodního práva pro obchodní subjekty působící online
IMCO/9/02299
	2020/2019(INL)	

Zpravodajka:

Dita Charanzová (Renew)
PA – PE648.645v01-00
AM – PE650.618v01-00
Příslušný výbor:

JURI*
Tiemo Wölken (S&D)
PR – PE650.529v01-00
AM – PE652.466v01-00
AM – PE652.517v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
5.	Systém občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci
IMCO/9/02276
	2020/2014(INL)	

Zpravodajka:

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

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
6.	Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií
IMCO/9/02262
	2020/2012(INL)	

Zpravodajka:

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

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
7.	Práva duševního vlastnictví pro rozvoj technologií umělé inteligence
IMCO/9/02280
	2020/2015(INI)	

Zpravodaj:

Adam Bielan (ECR)
PA – PE648.600v01-00
AM – PE650.629v01-00
Příslušný výbor:

JURI
Stéphane Séjourné (Renew)
PR – PE650.527v01-00
AM – PE652.449v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
8.	Akt o digitálních službách a související otázky základních práv
IMCO/9/02304
	2020/2022(INI)	

Zpravodaj:

Adam Bielan (ECR)
PA – PE648.599v01-00
AM – PE650.628v01-00
Příslušný výbor:

LIBE
Kris Peeters (PPE)
PR – PE650.509v01-00
AM – PE653.762v02-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
------
9.	Akt o digitálních službách: zdokonalit fungování jednotného trhu
IMCO/9/02293
	2020/2018(INL)	

Zpravodaj:

Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00
Příslušný výbor:

IMCO*


 
	projednání pozměňovacích a kompromisních pozměňovacích návrhů
10.	Prováděcí směrnice 2009/81/ES, pokud jde o zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti, a směrnice 2009/43/ES, pokud jde o transfer produktů pro obranné účely
IMCO/9/02103
	2019/2204(INI)	

Zpravodaj:

Kris Peeters (PPE)

Příslušný výbor:

IMCO


 
	výměna názorů
11.	Umělá inteligence v trestním právu a její využívání policií a soudními orgány v trestních věcech
IMCO/9/02286
	2020/2016(INI)	

Zpravodaj:

Marcel Kolaja (Verts/ALE)
PA – PE648.565v01-00
AM – PE653.820v01-00
Příslušný výbor:

LIBE
Tudor Ciuhodaru (S&D)
PR – PE652.625v01-00
 
	projednání pozměňovacích návrhů
* * *
7. července 2020, 9:00–11:00
12.	Sdělení předsedkyně
Výsledky postupu hlasování na dálku týkajícího se pozměňovacích návrhů
*** Postup hlasování na dálku ***

Zahájení postupu hlasování na dálku pro konečné hlasování (současně s jednáním výboru). Hlasování proběhne od 09:10 do 10:10 (bruselského času)

Výsledky konečného hlasování budou sděleny písemně a zveřejněny na internetových stránkách výboru IMCO.
13.	Představení programu předsednictví Rady
s Peterem Altmaierem, spolkovým ministrem hospodářství a energetiky, a Christine Lambrechtovou, spolkovou ministryní spravedlnosti a ochrany spotřebitele
14.	Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021
Zpravodaj:
Leszek Miller (S&D)
• projednání návrhu stanoviska
15.	Různé
16.	Příští schůze

