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Odbor za mednarodno trgovino

INTA(2019)1002_1
OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Seja
v sredo, 2. oktobra 2019, od 9.00 do 11.30 in od 11.30 do 12.30 (sestanek koordinatorjev) in od 15.00 do 18.30
Bruselj
Sejna soba: Altiero Spinelli (1G-3)
2. oktober 2019 od 9.00 do 11.30
1.	Sprejetje dnevnega reda
2.	Sporočila predsednika
3.	Trgovinski odnosi med EU in Avstralijo
INTA/9/01410
	Izmenjava mnenj z delegacijo avstralskega parlamenta

Skupna razprava
4.	Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam
INTA/9/00393
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Poročevalec:

Jan Zahradil (ECR)

Pristojni odbor:

INTA


Mnenje:

DEVE, PECH
 
	Izmenjava mnenj

5.	Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam
INTA/9/01391

Poročevalec:

Jan Zahradil (ECR)

 
	Izmenjava mnenj

Skupna razprava
6.	Sporazum o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani
INTA/9/00391
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Poročevalec:

Jan Zahradil (ECR)

Pristojni odbor:

INTA


Mnenje:

DEVE
 
	Izmenjava mnenj

7.	Sporazum o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani
INTA/9/01390

Poročevalec:

Jan Zahradil (ECR)

 
	Izmenjava mnenj

2. oktober 2019 od 11.30 do 12.30 (brez navzočnosti javnosti)
8.	Sestanek koordinatorjev
2. oktober 2019 od 15.00 do 18.30
9.	Pogajanja Svetovne trgovinske organizacije za večstranski sporazum o elektronskem trgovanju
– Predstavitev Komisije
10.	Sklenitev Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani
INTA/9/00529
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Pristojni odbor:

INTA


Mnenje:

AGRI
 
	Izmenjava mnenj

11.	Sklenitev sporazuma z Združenimi državami Amerike o dodelitvi deleža tarifne kvote, določene v Uredbi (ES) št. 617/2009 z dne 13. julija 2009 o odprtju avtonomne tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa, Združenim državam Amerike
INTA/9/00613
***	2019/0142(NLE)	10681/2019 – C9-0107/2019

Pristojni odbor:

INTA


Mnenje:

AGRI
 
	Izmenjava mnenj

12.	Predstavitev Komisije o uresničevanju skupne izjave EU in ZDA z dne 25. julija 2018
13.	Makrofinančna pomoč Hašemitski kraljevini Jordaniji
INTA/9/01222
***I	2019/0192(COD)	COM(2019)0411 – C9-0116/2019

Poročevalka:

Luisa Regimenti (ID)

Pristojni odbor:

INTA


Mnenje:

AFET, BUDG
 
	Izmenjava mnenj

14.	Razno
15.	Naslednja seja
	6. in 7. november 2019 (Bruselj)


