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Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

IMCO(2020)0706_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião extraordinária
Segunda-feira, 6 de julho de 2020, 13.45–15.45
Terça-feira, 7 de julho de 2020, 9.00–11.00
Bruxelas
Sala: József Antall (4Q1)
Com a participação à distância dos membros da Comissão IMCO
6 de julho de 2020, 13.45–15.45
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
Abertura do procedimento de votação à distância das alterações (em paralelo com as deliberações da comissão)
O período de votação decorrerá das 13:50 às 14.50 (hora de Bruxelas)
***Período de votação à distância***
3.	Inteligência artificial: questões de interpretação e de aplicação do direito internacional na medida em que a UE é afetada nos domínios da utilização civil e militar e da autoridade do Estado fora do âmbito da justiça penal
IMCO/9/02271
	2020/2013(INI)	

Relator de parecer:

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

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
DT – PE650.407v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
4.	Ato legislativo sobre os serviços digitais que adapta a regulamentação comercial e o direito civil aplicável às entidades que operem em linha
IMCO/9/02299
	2020/2019(INL)	

Relatora de parecer:

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

JURI*
Tiemo Wölken (S&D)
PR – PE650.529v01-00
AM – PE652.466v01-00
AM – PE652.517v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
5.	Regime de responsabilidade civil aplicável à inteligência artificial
IMCO/9/02276
	2020/2014(INL)	

Relatora de parecer:

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

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
6.	Quadro dos aspetos éticos da inteligência artificial, da robótica e das tecnologias conexas
IMCO/9/02262
	2020/2012(INL)	

Relatora de parecer:

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

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
7.	Direitos de propriedade intelectual relativos ao desenvolvimento de tecnologias ligadas à inteligência artificial
IMCO/9/02280
	2020/2015(INI)	

Relator de parecer:

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

JURI
Stéphane Séjourné (Renew)
PR – PE650.527v01-00
AM – PE652.449v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
8.	Ato legislativo sobre os serviços digitais e questões suscitadas em matéria de direitos fundamentais
IMCO/9/02304
	2020/2022(INI)	

Relator de parecer:

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

LIBE
Kris Peeters (PPE)
PR – PE650.509v01-00
AM – PE653.762v02-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
------
9.	Ato legislativo sobre os serviços digitais: Melhorar o funcionamento do mercado único
IMCO/9/02293
	2020/2018(INL)	

Relator:

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

IMCO*


 
	Apreciação das alterações e das alterações de compromisso
10.	Aplicação da Diretiva 2009/81/CE relativa aos contratos públicos nos domínios da defesa e da segurança e da Diretiva 2009/43/CE sobre a transferência de produtos relacionados com a defesa
IMCO/9/02103
	2019/2204(INI)	

Relator:

Kris Peeters (PPE)

Fundo:

IMCO


 
	Troca de pontos de vista
11.	A inteligência artificial no direito penal e a sua utilização pelas autoridades policiais e judiciárias em casos penais
IMCO/9/02286
	2020/2016(INI)	

Relator de parecer:

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

LIBE
Tudor Ciuhodaru (S&D)
PR – PE652.625v01-00
 
	Apreciação das alterações
* * *
7 de julho de 2020, 9.00–11.00
12.	Comunicações da presidência
Resultado do período de votação à distância sobre as alterações
*** Período de votação à distância ***

Abertura do procedimento de votação à distância relativo às votações finais (em paralelo com as deliberações da comissão). A votação decorrerá das 9.10 às 10.10 (hora de Bruxelas).

O resultado da votação final será comunicado por escrito e publicado no sítio Web da Comissão IMCO.
13.	Apresentação do programa da Presidência do Conselho
com Peter Altmaier, Ministro Federal dos Assuntos Económicos e da Energia, e Christine Lambrecht, Ministra Federal da Justiça e da Proteção dos Consumidores
14.	Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2021
Relator de parecer:
Leszek Miller (S&D)
• Apreciação do projeto de parecer
15.	Diversos
16.	Próximas reuniões

