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Udvalget om International Handel

INTA(2019)1106_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Onsdag den 6. november 2019 kl. 9.00-11.30 og 11.30-12.30  (koordinatormøde)  og 15.00-18.30
Torsdag den 7. november 2019 kl. 9.00-12.30
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (4Q1)
Den 6. november 2019 kl. 9.00-11.30
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	23.-24. september 2019	PV – PE641.309v01-00
2. oktober 2019	PV – PE641.379v01-00
3.	Meddelelse fra formanden om koordinatorernes afgørelser
4.	Meddelelser fra formanden
5.	Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Ukraine om ændring af de handelspræferencer for fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød, der er fastsat i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side
INTA/9/00529
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Ordfører:

Enikő Győri (PPE)
PR – PE641.176v01-00
Kor.udv.:

INTA


Udtalelser:

AGRI
 
	Behandling af udkast til henstilling (godkendelse)
6.	Status over igangværende trilogforhandlinger
INTA/9/01200
	Aflæggelse af rapport til udvalg
7.	Ad hoc-delegation til Hanoi, Vietnam, den 29.-31. oktober 2019
INTA/9/01411
	Fremlæggelse af rapport fra delegationsrejsen
Forhandling under ét
8.	Indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam
INTA/9/00393
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Ordfører:

Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.857v01-00
Kor.udv.:

INTA


Udtalelser:

AFET, DEVE, PECH
 
	Behandling af udkast til henstilling (godkendelse)
9.	Indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam
INTA/9/01391
	2018/0356M(NLE)	

Ordfører:

Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.858v01-00
Kor.udv.:

INTA


Udtalelser:

AFET –
Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.414v01-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

PECH –
Pietro Bartolo (S&D)
PA – PE641.153v03-00
 
	Behandling af udkast til betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning
* * *
Forhandling under ét
10.	Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side
INTA/9/00391
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Ordfører:

Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.860v01-00
Kor.udv.:

INTA


Udtalelser:

AFET, DEVE
 
	Behandling af udkast til henstilling (godkendelse)
11.	Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side
INTA/9/01390
	2018/0358M(NLE)	

Ordfører:

Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.888v01-00
Kor.udv.:

INTA


Udtalelser:

AFET –
Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.417v01-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00
 
	Behandling af udkast til betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning
* * *
12.	Makrofinansiel bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan
INTA/9/01222
***I	2019/0192(COD)	COM(2019)0411 – C9-0116/2019

Ordfører:

Luisa Regimenti (ID)
PR – PE641.311v01-00
Kor.udv.:

INTA


Udtalelser:

AFET, BUDG
 
	Behandling af udkast til betænkning
Den 6. november 2019 kl. 11.30-12.30  (for lukkede døre)
13.	Koordinatormøde
Den 6. november 2019 kl. 15.00-18.30
14.	Drøftelse med Gabriela Cuevas Barrón, formand for Den Interparlamentariske Union (IPU), om parlamentarikernes rolle i de økonomiske og handelsmæssige forbindelser

15.	Ad hoc-delegation til WTO's Public Forum og den 44. samling i Styringskomitéen for Den Parlamentariske Konference om WTO, Genève, den 7.-8. oktober 2019,
INTA/9/01412
	Redegørelse for resultaterne af delegationsrejsen
16.	Drøftelse om evalueringen af virkningen af forlængelsen af toldpræferencerne aftalt mellem EU og Marokko for produkter fra Vestsahara
Forhandling under ét
17.	Indgåelse af en aftale med Amerikas Forenede Stater om tildelingen til USA af en andel af det toldkontingent, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 617/2009 af 13. juli 2009 om åbning af et autonomt toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet
INTA/9/00613
***	2019/0142(NLE)	10681/2019 – C9-0107/2019

Ordfører:

Bernd Lange (S&D)
PR – PE641.378v01-00
Kor.udv.:

INTA


Udtalelser:

AGRI
 
	Behandling af udkast til henstilling (godkendelse)
18.	Indgåelse af en aftale med Amerikas Forenede Stater om tildelingen til USA af en andel af det toldkontingent, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 617/2009 af 13. juli 2009 om åbning af et autonomt toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet
INTA/9/01582

Ordfører:

Bernd Lange (S&D)
PR – PE642.862v01-00
 
	Behandling af udkast til betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning
* * *
19.	Salomonøernes tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side
INTA/9/00467
***	2019/0099(NLE)	09405/2019 – C9-0010/2019

Ordfører:

André Rougé (ID)

Kor.udv.:

INTA


Udtalelser:

DEVE, PECH
 
	Behandling af udkast til henstilling (godkendelse)
20.	Redegørelse ved Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen med ansvar for handel, om resultatet af WTO-ministermødet (den 5. november 2019 i Shanghai) og om appelorganets situation
Den 7. november 2019 kl. 9.00-12.30
21.	Årlig rapport om gennemførelse af frihandelsaftaler — 1. januar 2018 - 31. december 2018
*** Elektronisk afstemning *** kl. 10.00
22.	Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Ukraine om ændring af de handelspræferencer for fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød, der er fastsat i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side
INTA/9/00529
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Ordfører:

Enikő Győri (PPE)
PR – PE641.176v01-00
Kor.udv.:

INTA


Udtalelser:

AGRI –
Zbigniew Kuźmiuk (ECR)
PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til henstilling (godkendelse)
Frist for ændringsforslag: den 6. november 2019 kl. 16.00
*** Elektronisk afstemning afsluttet ***
23.	Opfølgningsgruppernes aktiviteter
INTA/9/01201
	Aflæggelse af rapport til udvalg
24.	Fremlæggelse af resultaterne af EU-missionen til Bangladesh i forbindelse med den styrkede dialog med GSP-begunstigede lande og opfølgning af gennemførelsen af den bangladeshiske bæredygtighedsaftale "Bangladesh Sustainability Compact"
25.	Status over forhandlingerne om en aftale mellem EU og Kina om geografiske betegnelser
26.	Diverse sager
27.	Næste møder
	2.-3. december 2019 (Bruxelles)

