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Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

IMCO(2020)0706_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Neeilinis posėdis
2020 m. liepos 6 d., pirmadienis, 13.45–15.45 val.
2020 m. liepos 7 d., antradienis, 9.00–11.00 val.
Briuselis
Salė: József Antall (4Q1)
IMCO komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu.
2020 m. liepos 6 d. 13.45–15.45 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininkės pranešimai
Nuotolinio balsavimo dėl pakeitimų procedūros pradžia (vykstant komiteto procedūrai).
Balsavimas vyks nuo 13.50 val. iki 14.50 val. (Briuselio laiku).
*** Nuotolinis balsavimas ***
3.	Dirbtinis intelektas: klausimai, susiję su ES taikytinos tarptautinės teisės aiškinimu ir taikymu naudojant dirbtinį intelektą civilinėms ir karinėms reikmėms ir su valstybės galiomis, nepatenkančiomis į baudžiamosios justicijos sritį
IMCO/9/02271
	2020/2013(INI)	

Nuomonės referentas:

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

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

4.	Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai
IMCO/9/02299
	2020/2019(INL)	

Nuomonės referentė:

Dita Charanzová (RENEW)
PA – PE648.645v01-00
AM – PE650.618v01-00
Atsakingas komitetas:

JURI*
Tiemo Wölken (S&D)
PR – PE650.529v01-00
AM – PE652.466v01-00
AM – PE652.517v01-00
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas

5.	Naudojant dirbtinį intelektą taikoma civilinės atsakomybės tvarka
IMCO/9/02276
	2020/2014(INL)	

Nuomonės referentė:

Svenja Hahn (RENEW)
PA – PE648.381v01-00
AM – PE652.384v01-00
Atsakingas komitetas:

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

6.	Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatos
IMCO/9/02262
	2020/2012(INL)	

Nuomonės referentė:

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

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

7.	Intelektinės nuosavybės teisės plėtojant dirbtinio intelekto technologijas
IMCO/9/02280
	2020/2015(INI)	

Nuomonės referentas:

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

JURI
Stéphane Séjourné (RENEW)
PR – PE650.527v01-00
AM – PE652.449v01-00
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas

8.	Skaitmeninių paslaugų aktas ir su pagrindinėmis teisėmis susiję klausimai
IMCO/9/02304
	2020/2022(INI)	

Nuomonės referentas:

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

LIBE
Kris Peeters (PPE)
PR – PE650.509v01-00
AM – PE653.762v02-00
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas

------
9.	Skaitmeninių paslaugų aktas: bendrosios rinkos veikimo gerinimas
IMCO/9/02293
	2020/2018(INL)	

Pranešėjas:

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

IMCO*


 
	Pakeitimų ir kompromisinių pakeitimų svarstymas

10.	Direktyvos 2009/81/EB dėl viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityse ir Direktyvos 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo įgyvendinimas
IMCO/9/02103
	2019/2204(INI)	

Pranešėjas:

Kris Peeters (PPE)

Atsakingas komitetas:

IMCO


 
	Keitimasis nuomonėmis

11.	Dirbtinis intelektas baudžiamojoje teisėje ir jo naudojimas policijoje ir teisminėse institucijose baudžiamosiose bylose
IMCO/9/02286
	2020/2016(INI)	

Nuomonės referentas:

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

LIBE
Tudor Ciuhodaru (S&D)
PR – PE652.625v01-00
 
	Pakeitimų svarstymas

* * *
2020 m. liepos 7 d. 9.00–11.00 val.
12.	Pirmininkės pranešimai
Nuotolinio balsavimo dėl pakeitimų procedūros rezultatai.
*** Nuotolinio balsavimo procedūra ***

Nuotolinio balsavimo procedūros dėl galutinio balsavimo pradžia (vykstant komiteto procedūrai). Balsavimas vyks nuo 9.10 val. iki 10.10 val. (Briuselio laiku).

Apie galutinio balsavimo rezultatus bus pranešta raštu. Rezultatai taip pat bus paskelbti IMCO komiteto interneto svetainėje.
13.	Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės programos pristatymas
Dalyvauja: federalinis ekonomikos ir energetikos ministras Peter Altmaier ir federalinė teisingumo ir vartotojų apsaugos ministrė Christine Lambrecht.
14.	Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas
Nuomonės referentė:
Leszek Miller (S&D)
• Nuomonės projekto svarstymas
15.	Kiti klausimai
16.	Kiti posėdžiai

