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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по международна търговия

INTA(2019)1106_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 6 ноември 2019 г., 9.00 – 11.30 ч. и 11.30 – 12.30 ч. (заседание на
координаторите) и 15.00 – 18.30 ч.

Четвъртък, 7 ноември 2019 г., 9.00 – 12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1)

6 ноември 2019 г., 9.00 – 11.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията:
 23-24 септември 2019 г. PV – PE641.309v01-00
 2 октомври 2019 г. PV – PE641.379v01-00

3. Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите

4. Съобщения на председателя

5. 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

Докладчик:
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Еникьо Дьори (PPE) PR – PE641.176v01-00
Водеща:

INTA
Подпомагащa:

AGRI

 Разглеждане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)

6. Актуално състояние на текущите тристранни преговори
INTA/9/01200
 Докладване пред комисията

7. Посещение на ad hoc делегация в Ханой, Виетнам, 29 – 31 октомври 2019 г.
INTA/9/01411
 Представяне на доклад за командировката

Общо разискване

8. 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) PR – PE642.857v01-00

Водеща:
INTA

Подпомагащи:
AFET, DEVE, PECH

 Разглеждане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)

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

2018/0356M(NLE)

Докладчик:
Ян Захрадил (ECR) PR – PE642.858v01-00

Водеща:
INTA

Подпомагащи:
AFET – Изабел Визелер-Лима (PPE) PA – PE641.414v01-00
DEVE – Томас Тобé (PPE) PA – PE641.208v01-00

AM – PE641.386v01-00
PECH – Пиетро Бартоло (S&D) PA – PE641.153v03-00

 Разглеждане на проекта на доклад, съдържащ предложение за
незаконодателна резолюция

* * *
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Общо разискване

10. 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) PR – PE642.860v01-00

Водеща:
INTA

Подпомагащи:
AFET, DEVE

 Разглеждане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)

11. 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

2018/0358M(NLE)

Докладчик:
Ян Захрадил (ECR) PR – PE642.888v01-00

Водеща:
INTA

Подпомагащи:
AFET – Изабел Визелер-Лима (PPE) PA – PE641.417v01-00
DEVE – Томас Тобé (PPE) PA – PE641.207v01-00

AM – PE641.387v01-00

 Разглеждане на проекта на доклад, съдържащ предложение за
незаконодателна резолюция

* * *

12. Макрофинансова помощ за Хашемитското кралство Йордания
INTA/9/01222
***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-0116/2019

Докладчик:
Луиза Реджименти (ID) PR – PE641.311v01-00

Водеща:
INTA

Подпомагащи:
AFET, BUDG

 Разглеждане на проекта на доклад

6 ноември 2019 г., 11.30 – 12.30 ч. (при закрити врати)
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13. Заседание на координаторите

6 ноември 2019 г., 15.00 – 18.30 ч.

14. Размяна на мнения с Габриела Куевас Барон, председател на
Интерпарламентарния съюз, относно ролята на парламентаристите в
икономическите и търговските отношения

15. Участие на ad hoc делегация в обществения форум на СТО и 44-тата сесия
на управителния комитет на Парламентарната конференция по въпросите
на СТО, Женева, 7 – 8 октомври 2019 г.
INTA/9/01412
 Представяне на резултатите от командировката

16. Обмен на мнения относно оценката на въздействието от разширяването на
тарифните преференции между Европейския съюз и Мароко за продукти от
Западна Сахара

Общо разискване

17. 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

Докладчик:
Бернд Ланге (S&D) PR – PE641.378v01-00

Водеща:
INTA

Подпомагаща:
AGRI

 Разглеждане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)

18. 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/9/01582

Докладчик:
Бернд Ланге (S&D) PR – PE642.862v01-00

 Разглеждане на проекта на доклад, съдържащ предложение за
незаконодателна резолюция
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* * *

19. Присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение
за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите
от Тихоокеанския басейн, от друга страна
INTA/9/00467
*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

Докладчик:
Андре Руже (ID)

Водеща:
INTA

Подпомагащи:
DEVE, PECH

 Разглеждане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)

20. Представяне от Сесилия Малмстрьом, член на Комисията, отговарящ за
търговията, относно резултата от министерската конференция на СТО
(Шанхай, 5 ноември 2019 г.) и положението на Апелативния орган

7 ноември 2019 г., 9.00 – 12.30 ч.

21. Представяне на годишния доклад за прилагането на споразуменията за
свободна търговия – 1 януари 2018 г. – 31 декември 2018 г.

*** Електронно гласуване *** в 10.00 ч.

22. 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

Докладчик:
Еникьо Дьори (PPE) PR – PE641.176v01-00

Водеща:
INTA

Подпомагаща:
AGRI – Збигнев Кужмюк (ECR) PA – PE641.140v01-00

AM – PE642.868v01-00

 Приемане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)
 Краен срок за внасяне на измененията: 6 ноември 2019 г., 16.00 ч.

*** Край на електронното гласуване ***

23. Дейности на групите за наблюдение
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INTA/9/01201
 Докладване пред комисията

24. Представяне на резултатите от мисията на ЕС в Бангладеш в контекста на
засиления диалог с държавите – бенефициери по ОСП и последващи
действия във връзка с изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на
Бангладеш

25. Актуално състояние на преговорите за споразумение между ЕС и Китай относно
географските указания

26. Разни въпроси

27. Следващи заседания
 2-3 декември 2019 г. (Брюксел)
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