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Комисия по международна търговия

INTA(2019)1002_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Сряда, 2 октомври 2019 г., 9.00–11.30 ч. и 11.30–12.30 ч. (заседание на координаторите) и 15.00–18.30 ч.
Брюксел
Зала: „Алтиеро Спинели“ (1G-3)
2 октомври 2019 г., 9.00–11.30 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Отношения между ЕС и Австралия
INTA/9/01410
	Размяна на мнения с делегация от парламента на Австралия

Общо разискване
4.	Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам
INTA/9/00393
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Докладчик:

Ян Захрадил (ECR)

Водеща:

INTA


Подпомагащи:

DEVE, PECH
	Размяна на мнения

5.	Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам
INTA/9/01391

Докладчик:

Ян Захрадил (ECR)

	Размяна на мнения

Общо разискване
6.	Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна
INTA/9/00391
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Докладчик:

Ян Захрадил (ECR)

Водеща:

INTA


Подпомагаща:

DEVE
	Размяна на мнения

7.	Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна
INTA/9/01390

Докладчик:

Ян Захрадил (ECR)

	Размяна на мнения

2 октомври 2019 г., 11.30–12.30 ч. (при закрити врати)
8.	Заседание на координаторите
2 октомври 2019 г., 15.00–18.30 ч.
9.	Преговори в рамките на СТО за сключване на многостранно споразумение за електронна търговия 
- представяне от Комисията
10.	Сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна
INTA/9/00529
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Водеща:

INTA


Подпомагаща:

AGRI
	Размяна на мнения

11.	Сключване на споразумение със Съединените американски щати за разпределението в полза на Съединените щати на дял от тарифната квота, предвидена в Регламент (ЕО) № 617/2009 на Съвета от 13 юли 2009 г. за откриване на автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо
INTA/9/00613
***	2019/0142(NLE)	10681/2019 – C9-0107/2019

Водеща:

INTA


Подпомагаща:

AGRI
	Размяна на мнения

12.	Представяне от Комисията по въпроса за прилагането на съвместното изявление на ЕС и САЩ от 25 юли 2018 г.
13.	Макрофинансова помощ за Хашемитско кралство Йордания
INTA/9/01222
***I	2019/0192(COD)	COM(2019)0411 – C9-0116/2019

Докладчик:

Луиза Реджименти (ID)

Водеща:

INTA


Подпомагащи:

AFET, BUDG
	Размяна на мнения

14.	Разни въпроси
15.	Следващи заседания
	6-7 ноември 2019 г. (Брюксел)


