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Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

INTA(2019)1106_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 11.30 και από τις 11.30 έως τις 12.30 (συνεδρίαση των συντονιστών) και από τις 15.00 έως τις 18.30
Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q1)
6 Νοεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 11.30
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	23-24 Σεπτεμβρίου 2019	PV – PE641.309v01-00
2 Οκτωβρίου 2019	PV – PE641.379v01-00
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές
4.	Ανακοινώσεις του προέδρου
5.	Σύναψη της συμφωνίας με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση των εμπορικών προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου
INTA/9/00529
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Εισηγήτρια:

Enikő Győri (PPE)
PR – PE641.176v01-00
Επί της ουσίας:

INTA


Γνωμοδότηση:

AGRI
 
	Εξέταση του σχεδίου σύστασης (έγκριση)
6.	Κατάσταση προόδου των εν εξελίξει τριμερών διαπραγματεύσεων
INTA/9/01200
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή
7.	Αντιπροσωπεία ad hoc στο Ανόι (Βιετνάμ), 29-31 Οκτωβρίου 2019
INTA/9/01411
	Παρουσίαση του απολογισμού της αποστολής
Κοινή συζήτηση
8.	Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ
INTA/9/00393
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Εισηγητής:

Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.857v01-00
Επί της ουσίας:

INTA


Γνωμοδότηση:

AFET, DEVE, PECH
 
	Εξέταση του σχεδίου σύστασης (έγκριση)
9.	Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ
INTA/9/01391
	2018/0356M(NLE)	

Εισηγητής:

Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.858v01-00
Επί της ουσίας:

INTA


Γνωμοδότηση:

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
 
	Εξέταση σχεδίου έκθεσης που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος
* * *
Κοινή συζήτηση
10.	Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου
INTA/9/00391
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Εισηγητής:

Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.860v01-00
Επί της ουσίας:

INTA


Γνωμοδότηση:

AFET, DEVE
 
	Εξέταση του σχεδίου σύστασης (έγκριση)
11.	Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου
INTA/9/01390
	2018/0358M(NLE)	

Εισηγητής:

Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.888v01-00
Επί της ουσίας:

INTA


Γνωμοδότηση:

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

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00
 
	Εξέταση σχεδίου έκθεσης που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος
* * *
12.	Χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας
INTA/9/01222
***I	2019/0192(COD)	COM(2019)0411 – C9-0116/2019

Εισηγήτρια:

Luisa Regimenti (ID)
PR – PE641.311v01-00
Επί της ουσίας:

INTA


Γνωμοδότηση:

AFET, BUDG
 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
6 Νοεμβρίου 2019, από τις 11.30 έως τις 12.30 (κεκλεισμένων των θυρών)
13.	Συνεδρίαση των συντονιστών
6 Νοεμβρίου 2019, από τις 15.00 έως τις 18.30
14.	Ανταλλαγή απόψεων με τη Gabriela Cuevas Barrón, πρόεδρο της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU), σχετικά με τον ρόλο των βουλευτών στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις

15.	Αντιπροσωπεία ad hoc στο δημόσιο φόρουμ του ΠΟΕ και στην 44η συνεδρίαση της Διευθύνουσας Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον ΠΟΕ, Γενεύη, 7-8 Οκτωβρίου 2019
INTA/9/01412
	Παρουσίαση της έκβασης της αποστολής
16.	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την αξιολόγηση του αντικτύπου που έχει η επέκταση των δασμολογικών προτιμήσεων ΕΕ-Μαρόκου σε προϊόντα από τη Δυτική Σαχάρα
Κοινή συζήτηση
17.	Σύναψη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με την κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 617/2009, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με το άνοιγμα αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας
INTA/9/00613
***	2019/0142(NLE)	10681/2019 – C9-0107/2019

Εισηγητής:

Bernd Lange (S&D)
PR – PE641.378v01-00
Επί της ουσίας:

INTA


Γνωμοδότηση:

AGRI
 
	Εξέταση του σχεδίου σύστασης (έγκριση)
18.	Σύναψη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με την κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 617/2009, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με το άνοιγμα αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας
INTA/9/01582

Εισηγητής:

Bernd Lange (S&D)
PR – PE642.862v01-00
 
	Εξέταση σχεδίου έκθεσης που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος
* * *
19.	Προσχώρηση των Νήσων Σολομώντος στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου
INTA/9/00467
***	2019/0099(NLE)	09405/2019 – C9-0010/2019

Εισηγητής:

André Rougé (ID)

Επί της ουσίας:

INTA


Γνωμοδότηση:

DEVE, PECH
 
	Εξέταση του σχεδίου σύστασης (έγκριση)
20.	Παρουσίαση από τη Cecilia Malmström, Επίτροπο αρμόδια για το εμπόριο, σχετικά με την έκβαση της υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ (Σαγκάη, 5 Νοεμβρίου 2019) και την κατάσταση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο
7 Νοεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30
21.	Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών - 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας *** στις 10.00
22.	Σύναψη της συμφωνίας με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση των εμπορικών προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου
INTA/9/00529
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Εισηγήτρια:

Enikő Győri (PPE)
PR – PE641.176v01-00
Επί της ουσίας:

INTA


Γνωμοδότηση:

AGRI –
Zbigniew Kuźmiuk (ECR)
PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου σύστασης (έγκριση)
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 6 Νοεμβρίου 2019, ώρα 16.00
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
23.	Δραστηριότητες των ομάδων παρακολούθησης
INTA/9/01201
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή
24.	Παρουσίαση των πορισμάτων της αποστολής της ΕΕ στο Μπανγκλαντές στο πλαίσιο του ενισχυμένου διαλόγου με τις χώρες δικαιούχους του ΣΓΠ και παρακολούθηση της εφαρμογής του Συμφώνου βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές
25.	Πορεία των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας ΕΕ-Κίνας σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις
26.	Διάφορα
27.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	2-3 Δεκεμβρίου 2019 (Βρυξέλλες)

