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Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

IMCO(2020)0706_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Extra sammanträde
Måndagen den 6 juli 2020 kl. 13.45–15.45
Tisdagen den 7 juli 2020 kl. 9.00–11.00
Bryssel
Lokal: József Antall (4Q1)
IMCO-ledamöter deltar också på distans
6 juli 2020 kl. 13.45–15.45
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
Inledande av distansomröstning om ändringsförslag (parallellt med utskottsförhandlingarna)
Omröstningen kommer att vara öppen kl. 13.50–14.50 (lokal tid i Bryssel).
*** Omröstning på distans ***
3.	Artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt, i den mån som EU påverkas, på de civila och militära användningsområdena och om statens befogenheter utanför det straffrättsliga området
IMCO/9/02271
	2020/2013(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
DT – PE650.407v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
4.	Rättsakt om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet
IMCO/9/02299
	2020/2019(INL)	

Föredragande av yttrande:

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

JURI*
Tiemo Wölken (S&D)
PR – PE650.529v01-00
AM – PE652.466v01-00
AM – PE652.517v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
5.	Skadeståndsordning för artificiell intelligens
IMCO/9/02276
	2020/2014(INL)	

Föredragande av yttrande:

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

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
6.	Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik
IMCO/9/02262
	2020/2012(INL)	

Föredragande av yttrande:

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

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
7.	Immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens
IMCO/9/02280
	2020/2015(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

JURI
Stéphane Séjourné (Renew)
PR – PE650.527v01-00
AM – PE652.449v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
8.	Rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna
IMCO/9/02304
	2020/2022(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

LIBE
Kris Peeters (PPE)
PR – PE650.509v01-00
AM – PE653.762v02-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
------
9.	Rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt
IMCO/9/02293
	2020/2018(INL)	

Föredragande:

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

IMCO*


 
	Behandling av ändringsförslag och kompromissändringsförslag
10.	Genomförandet av direktiv 2009/81/EG med avseende på upphandling på försvars- och säkerhetsområdena och av direktiv 2009/43/EG med avseende på överföring av försvarsrelaterade produkter
IMCO/9/02103
	2019/2204(INI)	

Föredragande:

Kris Peeters (PPE)

Ansvarigt utskott:

IMCO


 
	Diskussion
11.	Artificiell intelligens inom straffrätten och polisens och rättsväsendets användning av artificiell intelligens i brottmål
IMCO/9/02286
	2020/2016(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

LIBE
Tudor Ciuhodaru (S&D)
PR – PE652.625v01-00
 
	Behandling av ändringsförslag
* * *
7 juli 2020 kl. 9.00–11.00
12.	Meddelanden från ordföranden
Resultat av distansomröstningen om ändringsförslagen
*** Omröstning på distans ***

Inledande av slutomröstningen på distans (parallellt med utskottsförhandlingarna). Omröstningen kommer att vara öppen kl. 9.10–10.10 (lokal tid i Bryssel).

Resultaten av den slutliga omröstningen kommer att meddelas skriftligen och offentliggöras på IMCO:s webbplats.
13.	Redogörelse för rådsordförandeskapets program
med Peter Altmaier, förbundsminister för ekonomiska frågor och energi, och Christine Lambrecht, förbundsjustitieminister och minister för konsumentskydd
14.	Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021
Föredragande av yttrande:
Leszek Miller (S&D)
Behandling av förslag till yttrande
15.	Övriga frågor
16.	Kommande sammanträden

