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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre medzinárodný obchod

INTA(2019)0902_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 2. septembra 2019 od 15.00 do 18.30 h
utorok 3. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 17.00 h a od 17.00 do 18.30 h  

(schôdza koordinátorov)

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (3G-3)

2. septembra 2019 od 15.00 do 18.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisníc zo schôdzí
 10. júla 2019 PV – PE639.773v01-00
 23. júla 2019 PV – PE639.820v01-00

3. Oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori 18. júla 
2019

4. Oznámenia predsedníctva

5. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely
INTA/9/00543

2019/2028(BUD)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Bernd Lange (S&D) AB – PE640.003v01-00

Gestorský výbor:
BUDG – (PPE) Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
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 preskúmanie rozpočtových pozmeňujúcich návrhov
 preskúmanie návrhu stanoviska vo forme listu

* * *

Za zatvorenými dverami

6. Súčasný stav medzinárodných obchodných rokovaní
INTA/9/00691
 výmena názorov so Sabine Weyandovou, generálnou riaditeľkou pre obchod, 

Komisia

7. Situácia v oblasti vykonávania kapitoly dohody o voľnom obchode medzi EÚ
a Kóreou týkajúcej sa obchodu a trvalo udržateľného rozvoja

3. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

8. Prezentácia Villeho Skinnariho, ministra pre rozvojovú spoluprácu a zahraničný
obchod, zastupujúceho úradujúceho predsedu Rady, o prioritách fínskeho 
predsedníctva v oblasti medzinárodnej obchodnej politiky

*** Elektronické hlasovanie *** o 10.00 h

9. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely
INTA/9/00543

2019/2028(BUD)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Bernd Lange (S&D) AB – PE640.003v01-00

Gestorský výbor:
BUDG – (PPE) Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 preskúmanie a prijatie rozpočtových pozmeňujúcich návrhov

Termín na predkladanie rozpočtových pozmeňujúcich návrhov: 25. júl 2019, 12.00 h

*** Koniec elektronického hlasovania ***

10. Predloženie správy o prekážkach obchodu a investícií za rok 2018

11. Prezentácia Komisie o výsledkoch obchodných aspektov samitu G20, ktorý sa 
konal 28. – 29. júna 2019 v Osake

12. Najnovší vývoj investičnej politiky EÚ

Za zatvorenými dverami

13. Urovnávanie obchodných sporov v Únii
INTA/9/00693
 výklad Komisie
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3. septembra 2019 od 15.00 do 17.00 h

14. Predloženie spoločného vyhlásenia s názvom Európska únia, Latinská Amerika a 
Karibik: spájanie síl v záujme spoločnej budúcnosti – obchodné aspekty

15. Prezentácia na tému preferenčných pravidiel pôvodu EÚ

16. Predloženie správy o vykonávaní makrofinančnej pomoci tretím krajinám v 
roku 2018

17. Rôzne otázky

18. Nasledujúce schôdze
 23. – 24. septembra 2019 (Brusel)

3. septembra 2019 od 17.00 do 18.30 h  (za zatvorenými dverami)

19. Schôdza koordinátorov
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