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Starptautiskās tirdzniecības komiteja

INTA(2019)0902_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Pirmdien, 2019. gada 2. septembrī, plkst. 15.00–18.30
Otrdien, 2019. gada 3. septembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–17.00 un plkst. 17.00–18.30  (koordinatoru sanāksme)
Briselē
Telpa: Altiero Spinelli (3G-3)
2019. gada 2. septembrī plkst. 15.00–18.30
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
	2019. gada 10. jūlijā	PV – PE639.773v01-00
2019. gada 23. jūlijā	PV – PE639.820v01-00
3.	Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru 2019. gada 18. jūlija lēmumiem
4.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
5.	Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
INTA/9/00543
	2019/2028(BUD)	

Atzinuma sagatavotājs:

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

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

 
	Budžeta grozījumu izskatīšana
Atzinuma projekta vēstules veidā izskatīšana
* * *
Aiz slēgtām durvīm
6.	Pašreizējais stāvoklis starptautiskajās tirdzniecības sarunās
INTA/9/00691
	Viedokļu apmaiņa ar Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektori Sabine Weyand
7.	Pašreizējais stāvoklis saistībā ar ES un Korejas brīvās tirdzniecības nolīguma tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļas īstenošanu
2019. gada 3. septembrī plkst. 9.00–12.30
8.	Padomes prezidentvalsts Somijas attīstības sadarbības un ārējās tirdzniecības ministra Ville Skinnari izklāsts par Somijas prezidentūras prioritātēm starptautiskās tirdzniecības politikas jomā
*** Elektroniskā balsošana *** plkst. 10.00
9.	Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
INTA/9/00543
	2019/2028(BUD)	

Atzinuma sagatavotājs:

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

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

 
	Budžeta grozījumu izskatīšana un pieņemšana
Budžeta grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 25. jūlijā plkst. 12.00
*** Elektroniskās balsošanas beigas ***
10.	Izklāsts par tirdzniecības un ieguldījumu šķēršļiem 2018. gadā
11.	Komisijas izklāsts par 2019. gada 28.–29. jūnijā Osakā notikušā G20 samita rezultātiem attiecībā uz tirdzniecības aspektiem
12.	Jaunākās norises ES ieguldījumu politikas jomā
Aiz slēgtām durvīm
13.	Savienības tirdzniecības strīdu izšķiršana
INTA/9/00693
	Komisijas pārstāvja uzstāšanās
2019. gada 3. septembrī plkst. 15.00–17.00
14.	Iepazīstināšana ar kopīgo paziņojumu "Eiropas Savienība, Latīņamerika un Karību jūras reģions: spēku apvienošana kopīgai nākotnei": ar tirdzniecību saistītie aspekti
15.	Izklāsts par ES preferenciāliem izcelsmes noteikumiem
16.	Iepazīstināšana ar ziņojumu par makrofinansiālā atbalsta (MFA) trešām valstīm īstenošanu 2018. gadā
17.	Dažādi jautājumi
18.	Nākamās sanāksmes
	2019. gada 23.–24. septembrī (Briselē)
2019. gada 3. septembrī plkst. 17.00–18.30  (aiz slēgtām durvīm)
19.	Koordinatoru sanāksme

