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Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

IMCO(2020)0706_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Ekstraordinært møde
Mandag den 6. juli 2020 kl. 13.45-15.45
Tirsdag den 7. juli 2020 kl. 9.00-11.00
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (4Q1)
og med fjerndeltagelse af IMCO-medlemmer
Den 6. juli 2020 kl. 13.45-15.45
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
Åbning af fjernafstemningsproceduren for ændringsforslag (parallelt med udvalgsmødet)
Afstemningen vil være åben fra kl. 13.50 til kl. 14.50 (lokal tid i Bruxelles)
*** Fjernafstemning***
3.	Kunstig intelligens: spørgsmål vedrørende fortolkningen og anvendelsen af international ret, når EU er berørt, inden for civil og militær anvendelse og statens myndighed uden for det strafferetlige område
IMCO/9/02271
	2020/2013(INI)	

Ordfører for udtalelse:

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

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
DT – PE650.407v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
4.	Retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online
IMCO/9/02299
	2020/2019(INL)	

Ordfører for udtalelse:

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

JURI*
Tiemo Wölken (S&D)
PR – PE650.529v01-00
AM – PE652.466v01-00
AM – PE652.517v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
5.	Civilretlig erstatningsansvarsordning for kunstig intelligens
IMCO/9/02276
	2020/2014(INL)	

Ordfører for udtalelse:

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

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
6.	Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier
IMCO/9/02262
	2020/2012(INL)	

Ordfører for udtalelse:

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

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
7.	Intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens
IMCO/9/02280
	2020/2015(INI)	

Ordfører for udtalelse:

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

JURI
Stéphane Séjourné (Renew)
PR – PE650.527v01-00
AM – PE652.449v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
8.	Retsakten om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder
IMCO/9/02304
	2020/2022(INI)	

Ordfører for udtalelse:

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

LIBE
Kris Peeters (PPE)
PR – PE650.509v01-00
AM – PE653.762v02-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
------
9.	Retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde
IMCO/9/02293
	2020/2018(INL)	

Ordfører:

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

IMCO*


 
	Behandling af ændringsforslag og kompromisændringsforslag
10.	Gennemførelsen af direktiv 2009/81/EF om offentlige indkøb på forsvars- og sikkerhedsområdet og af direktiv 2009/43/EF om overførsel af forsvarsrelaterede produkter
IMCO/9/02103
	2019/2204(INI)	

Ordfører:

Kris Peeters (PPE)

Kor.udv.:

IMCO


 
	Drøftelse
11.	Kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager
IMCO/9/02286
	2020/2016(INI)	

Ordfører for udtalelse:

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

LIBE
Tudor Ciuhodaru (S&D)
PR – PE652.625v01-00
 
	Behandling af ændringsforslag
* * *
Den 7. juli 2020 kl. 9.00-11.00
12.	Meddelelser fra formanden
Resultatet af fjernafstemningen om ændringsforslagene
*** Fjernafstemning ***

Åbning af fjernafstemningsproceduren for de endelige afstemninger (parallelt med udvalgsmødet). Afstemningen vil være åben fra kl. 9.10 til 10.10 (lokal tid i Bruxelles)

Resultaterne af den endelige afstemning vil blive meddelt skriftligt og offentliggjort på IMCO's websted.
13.	Forelæggelse af rådsformandskabets program
med Peter Altmaier, forbundsminister for økonomi og energi, og Christine Lambrecht, forbundsjustitsminister og forbundsminister for forbrugerbeskyttelse
14.	Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021
Ordfører for udtalelse:
Leszek Miller (S&D)
Behandling af udkast til udtalelse
15.	Diverse sager
16.	Næste møder

