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Starptautiskās tirdzniecības komiteja

INTA(2019)1106_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Trešdien, 2019. gada 6. novembrī, plkst. 9.00–11.30 un plkst. 11.30–12.30  (koordinatoru sanāksme)  un plkst. 15.00–18.30
Ceturtdien, 2019. gada 7. novembrī, plkst. 9.00–12.30
Briselē
Telpa: József Antall (4Q1)
2019. gada 6. novembrī plkst. 9.00–11.30
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
	2019. gada 23.–24. septembrī	PV – PE641.309v01-00
2019. gada 2. oktobrī	PV – PE641.379v01-00
3.	Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru lēmumiem
4.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
5.	Priekšlikums par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar ko groza tirdzniecības preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses
INTA/9/00529
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Referente:

Enikő Győri (PPE)
PR – PE641.176v01-00
Atbildīgā komiteja:

INTA


Atzinumi:

AGRI
 
	Ieteikuma projekta izskatīšana (piekrišana)
6.	Stāvoklis pašlaik notiekošajās trialoga sarunās
INTA/9/01200
	Ziņošana komitejai
7.	Ad hoc delegācija uz Hanoju (Vjetnama) 2019. gada 28.–31. oktobrī
INTA/9/01411
	Iepazīstināšana ar ziņojumu par darba braucienu
Kopīga apspriešana
8.	Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku
INTA/9/00393
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Referents:

Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.857v01-00
Atbildīgā komiteja:

INTA


Atzinumi:

AFET, DEVE, PECH
 
	Ieteikuma projekta izskatīšana (piekrišana)
9.	Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku
INTA/9/01391
	2018/0356M(NLE)	

Referents:

Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.858v01-00
Atbildīgā komiteja:

INTA


Atzinumi:

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
 
	Ziņojuma projekta, kurā ietverts nenormatīvas rezolūcijas priekšlikums, izskatīšana
* * *
Kopīga apspriešana
10.	Ieguldījumu aizsardzības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses
INTA/9/00391
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Referents:

Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.860v01-00
Atbildīgā komiteja:

INTA


Atzinumi:

AFET, DEVE
 
	Ieteikuma projekta izskatīšana (piekrišana)
11.	Ieguldījumu aizsardzības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses
INTA/9/01390
	2018/0358M(NLE)	

Referents:

Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.888v01-00
Atbildīgā komiteja:

INTA


Atzinumi:

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

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00
 
	Ziņojuma projekta, kurā ietverts nenormatīvas rezolūcijas priekšlikums, izskatīšana
* * *
12.	Makrofinansiālā palīdzība Jordānijas Hāšimītu Karalistei
INTA/9/01222
***I	2019/0192(COD)	COM(2019)0411 – C9-0116/2019

Referente:

Luisa Regimenti (ID)
PR – PE641.311v01-00
Atbildīgā komiteja:

INTA


Atzinumi:

AFET, BUDG
 
	Ziņojuma projekta izskatīšana
2019. gada 6. novembrī plkst. 11.30–12.30  (aiz slēgtām durvīm)
13.	Koordinatoru sanāksme
2019. gada 6. novembrī plkst. 15.00–18.30
14.	Viedokļu apmaiņa ar Parlamentu savienības (IPU) priekšsēdētāju Gabriela Cuevas Barrón par parlamenta deputātu lomu ekonomiskajās un tirdzniecības attiecībās

15.	Ad hoc delegācijas brauciens uz PTO Publisko forumu un Parlamentārās konferences par PTO vadības komitejas 44. sesiju 2019. gada 7. un 8. oktobrī Ženēvā
INTA/9/01412
	Iepazīstināšana ar darba brauciena rezultātiem
16.	Viedokļu apmaiņa par tādas ietekmes novērtējumu, kuru rada ES un Marokas tarifa preferenču attiecināšana uz produktiem no Rietumsahāras
Kopīga apspriešana
17.	Tāda nolīguma noslēgšana ar Amerikas Savienotajām Valstīm, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm iedala daļu no tarifa likmes kvotas, kas paredzēta 2009. gada 13. jūlija Regulā (EK) Nr. 617/2009 par autonomas tarifu kvotas atvēršanu augstas kvalitātes liellopu gaļas importam
INTA/9/00613
***	2019/0142(NLE)	10681/2019 – C9-0107/2019

Referents:

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

INTA


Atzinumi:

AGRI
 
	Ieteikuma projekta izskatīšana (piekrišana)
18.	Tāda nolīguma noslēgšana ar Amerikas Savienotajām Valstīm, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm iedala daļu no tarifa likmes kvotas, kas paredzēta 2009. gada 13. jūlija Regulā (EK) Nr. 617/2009 par autonomas tarifu kvotas atvēršanu augstas kvalitātes liellopu gaļas importam
INTA/9/01582

Referents:

Bernd Lange (S&D)
PR – PE642.862v01-00
 
	Ziņojuma projekta, kurā ietverts nenormatīvas rezolūcijas priekšlikums, izskatīšana
* * *
19.	Zālamana Salu pievienošanās Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses
INTA/9/00467
***	2019/0099(NLE)	09405/2019 – C9-0010/2019

Referents:

André Rougé (ID)

Atbildīgā komiteja:

INTA


Atzinumi:

DEVE, PECH
 
	Ieteikuma projekta izskatīšana (piekrišana)
20.	Tirdzniecības komisāres Cecilia Malmström izklāsts par PTO Ministru konferences (Šanhajā 2019. gada 5. novembrī) rezultātiem un Apelācijas institūcijas stāvokli
2019. gada 7. novembrī plkst. 9.00–12.30
21.	Iepazīstināšana ar gada ziņojuma par brīvās tirdzniecības nolīgumu īstenošanu — no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim
*** Elektroniskā balsošana *** plkst. 10.00
22.	Priekšlikums par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar ko groza tirdzniecības preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses
INTA/9/00529
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Referente:

Enikő Győri (PPE)
PR – PE641.176v01-00
Atbildīgā komiteja:

INTA


Atzinumi:

AGRI –
Zbigniew Kuźmiuk (ECR)
PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00
 
	Ieteikuma projekta pieņemšana (piekrišana)
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 6. novembrī plkst. 16.00
*** Elektroniskās balsošanas beigas ***
23.	Uzraudzības grupas pasākumi
INTA/9/01201
	Ziņošana komitejai
24.	Iepazīstināšana ar konstatējumiem, kas izdarīti pēc ES darba brauciena uz Bangladešu, kurš notika pastiprināta dialoga ar VPS saņēmējvalstīm satvarā, un ar turpmākajiem pasākumiem saistībā ar Bangladešas ilgtspējas pakta īstenošanu
25.	Pašreizējais stāvoklis sarunās par ES un Ķīnas nolīgumu par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm
26.	Dažādi jautājumi
27.	Nākamās sanāksmes
	2019. gada 2.–3. decembrī (Briselē)

