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Commissie interne markt en consumentenbescherming

IMCO(2020)0706_1
ONTWERPAGENDA
Buitengewone vergadering
Maandag 6 juli 2020, 13.45 - 15.45 uur
Dinsdag 7 juli 2020, 9.00 - 11.00 uur
Brussel
Zaal: József Antall (4Q1)
en met deelname op afstand van leden van IMCO
6 juli 2020, 13.45 - 15.45 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
Opening van de stemming op afstand over amendementen (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie)
Stemming van 13.50 tot 14.50 uur (tijdzone Brussel).
*** Stemming op afstand ***
3.	Kunstmatige intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het internationaal recht, voor zover dit van toepassing is op de EU, op het gebied van civiel en militair gebruik en staatsgezag buiten de werkingssfeer van het strafrecht
IMCO/9/02271
	2020/2013(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
DT – PE650.407v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
4.	Wet inzake digitale diensten: bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn
IMCO/9/02299
	2020/2019(INL)	

Rapporteur voor advies:

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

JURI*
Tiemo Wölken (S&D)
PR – PE650.529v01-00
AM – PE652.466v01-00
AM – PE652.517v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
5.	Civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie
IMCO/9/02276
	2020/2014(INL)	

Rapporteur voor advies:

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

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
6.	Kader voor ethische aspecten van kunstmatige intelligentie, robotica en aanverwante technologieën
IMCO/9/02262
	2020/2012(INL)	

Rapporteur voor advies:

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

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
7.	Intellectuele-eigendomsrechten voor de ontwikkeling van technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie
IMCO/9/02280
	2020/2015(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

JURI
Stéphane Séjourné (Renew)
PR – PE650.527v01-00
AM – PE652.449v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
8.	Wet inzake digitale diensten: vragen over de grondrechten
IMCO/9/02304
	2020/2022(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

LIBE
Kris Peeters (PPE)
PR – PE650.509v01-00
AM – PE653.762v02-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
------
9.	Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren
IMCO/9/02293
	2020/2018(INL)	

Rapporteur:

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

IMCO*


 
	Behandeling van amendementen en compromisamendementen
10.	Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/81/EG betreffende aanbestedingen op defensie- en veiligheidsgebied, en van Richtlijn 2009/43/EG betreffende de overdracht van defensiegerelateerde producten
IMCO/9/02103
	2019/2204(INI)	

Rapporteur:

Kris Peeters (PPE)

Bevoegd:

IMCO


 
	Gedachtewisseling
11.	Artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en gerechtelijke instanties in strafzaken
IMCO/9/02286
	2020/2016(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

LIBE
Tudor Ciuhodaru (S&D)
PR – PE652.625v01-00
 
	Behandeling amendementen
* * *
7 juli 2020, 9.00 - 11.00 uur
12.	Mededelingen van de voorzitter
Resultaat van de stemming op afstand over de amendementen
*** Stemprocedure op afstand ***

Opening van de stemprocedure op afstand (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie). De stemming vindt plaats van 9.10 tot 10.10 uur (tijdzone Brussel).

De uitslag van de eindstemming wordt schriftelijk meegedeeld en gepubliceerd op de webpagina van IMCO.
13.	Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap
met Peter Altmaier, minister van Economische Zaken en Energie, en Christine Lambrecht, minister van Justitie en Consumentenbescherming
14.	Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021
Rapporteur voor advies:
Leszek Miller (S&D)
• Behandeling ontwerpadvies
15.	Rondvraag
16.	Volgende vergaderingen

