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Výbor pro mezinárodní obchod

INTA(2019)0902_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Pondělí 2. září 2019, 15:00–18:30
Úterý 3. září 2019, 9:00–12:30 a 15:00–17:00 a 17:00–18:30  (schůze koordinátorů)
Brusel
Místnost: Altiero Spinelli (3G-3)
2. září 2019, 15:00–18:30
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Schválení zápisů ze schůzí:
	10. července 2019	PV – PE639.773v01-00
23. července 2019	PV – PE639.820v01-00
3.	Sdělení předsedy týkající se rozhodnutí koordinátorů ze dne 18. července 2019
4.	Sdělení předsedy
5.	Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
INTA/9/00543
	2019/2028(BUD)	

Zpravodaj:

Bernd Lange (S&D)
AB – PE640.003v01-00
Příslušný výbor:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 
	projednání rozpočtových pozměňovacích návrhů
projednání návrhu stanoviska ve formě dopisu
* * *
Neveřejná schůze
6.	Stav mezinárodních obchodních jednání
INTA/9/00691
	výměna názorů se Sabine Weyandovou, generální ředitelkou pro obchod, Komise
7.	Současný stav provádění kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou
3. září 2019, 9:00–12:30
8.	Vystoupení ministra pro rozvojovou spolupráci a zahraniční obchod Villeho Skinnariho, který zastupuje úřadující předsednictví Rady, s prezentací priorit finského předsednictví pro mezinárodní obchodní politiku
*** Elektronické hlasování *** v 10:00
9.	Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
INTA/9/00543
	2019/2028(BUD)	

Zpravodaj:

Bernd Lange (S&D)
AB – PE640.003v01-00
Příslušný výbor:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 
	projednání a přijetí rozpočtových pozměňovacích návrhů
lhůta pro předložení rozpočtových pozměňovacích návrhů: 25. července 2019, 12:00
*** Konec elektronického hlasování ***
10.	Prezentace zprávy o obchodních a investičních překážkách za rok 2018
11.	Vystoupení Komise s prezentací výsledků jednání týkajících se obchodu na summitu G20 v Ósace, který se konal ve dnech 28. a 29. června 2019
12.	Aktuální vývoj investiční politiky EU
Neveřejná schůze
13.	Urovnání obchodních sporů Unie
INTA/9/00693
	vystoupení Komise
3. září 2019, 15:00–17:00
14.	Prezentace společného sdělení „Evropská unie, Latinská Amerika a Karibik – spojenými silami ke společné budoucnosti“ – obchodní aspekty
15.	Prezentace „Preferenčních pravidel původu EU“
16.	Prezentace zprávy o poskytování makrofinanční pomoci třetím zemím v roce 2018
17.	Různé
18.	Příští schůze
	23.–24. září 2019 (Brusel)
3. září 2019, 17:00–18:30  (neveřejná)
19.	Schůze koordinátorů

