OJ\1190959MT.rtf	PE642.919v01-00
MT	Magħquda fid-diversità	MT
PE642.919v01-00	 /1 	OJ\1190959MT.rtf
MT
OJ\1190959MT.rtf	 /1 	PE642.919v01-00
	MT

Parlament Ewropew
2019-2024
file_0.png



Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

INTA(2019)1106_1
ABBOZZ TA' AĠENDA
Laqgħa
L-Erbgħa 6 ta' Novembru 2019, 9.00 – 11.30 u 11.30 – 12.30  (laqgħa tal-koordinaturi)  u 15.00 – 18.30
Il-Ħamis 7 ta' Novembru 2019, 9.00 – 12.30
Brussell
Sala: József Antall (4Q1)
Is-6 ta' Novembru 2019, 9.00 – 11.30
1.	Adozzjoni tal-aġenda
2.	Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat
	it-23 u l-24 ta' Settembru 2019	PV – PE641.309v01-00
it-2 ta' Ottubru 2019	PV – PE641.379v01-00
3.	Avviż tal-President dwar id-deċiżjonijiet meħuda mill-koordinaturi
4.	Avviżi tal-president
5.	Konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajna li jemenda l-preferenzi kummerċjali għal-laħam tat-tjur u preparati tal-laħam tat-tjur previsti fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra
INTA/9/00529
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Rapporteur:

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

INTA


Opinjonijiet:

AGRI
 
	Eżami tal-abbozz ta' rakkomandazzjoni (approvazzjoni)
6.	Is-sitwazzjoni attwali tan-negozjati ta' trilogu li għaddejjin
INTA/9/01200
	Rapportar lura lill-kumitat
7.	Delegazzjoni ad hoc għal Hanoi, Vjetnam, 29 - 31 ta' Ottubru 2019
INTA/9/01411
	Preżentazzjoni tar-rapport dwar il-missjoni
Diskussjoni konġunta
8.	Konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam
INTA/9/00393
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Rapporteur:

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

INTA


Opinjonijiet:

AFET, DEVE, PECH
 
	Eżami tal-abbozz ta' rakkomandazzjoni (approvazzjoni)
9.	Konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam
INTA/9/01391
	2018/0356M(NLE)	

Rapporteur:

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

INTA


Opinjonijiet:

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
 
	Eżami tal-abbozz ta' rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva
* * *
Diskussjoni konġunta
10.	Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra
INTA/9/00391
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Rapporteur:

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

INTA


Opinjonijiet:

AFET, DEVE
 
	Eżami tal-abbozz ta' rakkomandazzjoni (approvazzjoni)
11.	Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra
INTA/9/01390
	2018/0358M(NLE)	

Rapporteur:

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

INTA


Opinjonijiet:

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

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00
 
	Eżami tal-abbozz ta' rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva
* * *
12.	Assistenza makrofinanzjarja lir-Renju Ħaxemita tal-Ġordan
INTA/9/01222
***I	2019/0192(COD)	COM(2019)0411 – C9-0116/2019

Rapporteur:

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

INTA


Opinjonijiet:

AFET, BUDG
 
	Eżami tal-abbozz ta' rapport
Is-6 ta' Novembru 2019, 11.30 – 12.30  (bil-magħluq)
13.	Laqgħa tal-koordinaturi
Is-6 ta' Novembru 2019, 15.00 – 18.30
14.	Skambju ta' fehmiet ma' Gabriela Cuevas Barrón, President tal-Unjoni Interparlamentari (IPU), dwar ir-rwol tal-parlamentari fir-relazzjonjiet ekonomiċi u kummerċjali

15.	Delegazzjoni ad hoc għall-Forum Pubbliku tad-WTO u l-44 sessjoni tal-Kumitat ta' Tmexxija tal-Konferenza Parlamentari dwar id-WTO, Ġinevra, 7-8 ta' Ottubru 2019
INTA/9/01412
	Preżentazzjoni tal-eżitu tal-missjoni
16.	Skambju ta' fehmiet dwar l-evalwazzjoni tal-impatt tal-estensjoni tal-preferenzi tariffarji UE-Marokk għal prodotti mis-Saħara tal-Punent
Diskussjoni konġunta
17.	Il-konklużjoni ta' ftehim mal-Istati Uniti tal-Amerka dwar l-Allokazzjoni lill-Istati Uniti ta' Sehem fil-Kwota Tariffarja prevista fir-Regolament (KE) Nru 617/2009 tat-13 ta' Lulju 2009 li jiftaħ kwota tariffarja awtonoma għall-importazzjonijiet ta' laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja
INTA/9/00613
***	2019/0142(NLE)	10681/2019 – C9-0107/2019

Rapporteur:

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

INTA


Opinjonijiet:

AGRI
 
	Eżami tal-abbozz ta' rakkomandazzjoni (approvazzjoni)
18.	Konklużjoni ta' ftehim mal-Istati Uniti tal-Amerka dwar l-Allokazzjoni lill-Istati Uniti ta' Sehem fil-Kwota Tariffarja prevista fir-Regolament (KE) Nru 617/2009 tat-13 ta' Lulju 2009 li jiftaħ kwota tariffarja awtonoma għall-importazzjonijiet ta' laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja
INTA/9/01582

Rapporteur:

Bernd Lange (S&D)
PR – PE642.862v01-00
 
	Eżami tal-abbozz ta' rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva
* * *
19.	L-adeżjoni tal-Gżejjer Solomon mal-Ftehim Interim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-oħra
INTA/9/00467
***	2019/0099(NLE)	09405/2019 – C9-0010/2019

Rapporteur:

André Rougé (ID)

Responsabbli:

INTA


Opinjonijiet:

DEVE, PECH
 
	Eżami tal-abbozz ta' rakkomandazzjoni (approvazzjoni)
20.	Preżentazzjoni minn Cecilia Malmström, Kummissarju għall-Kummerċ, dwar l-eżitu tal-laqgħa Ministerjali tad-WTO (Shanghai, il-5 ta' Novembru 2019) u s-sitwazzjoni tal-Korp tal-Appell 
Is-7 ta' Novembru 2019, 9.00 – 12.30
21.	Preżentazzjoni tar-Rapport Annwali dwar l-Implimentazzjoni ta' Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles – 1 ta' Jannar 2018-31 ta' Diċembru 2018
*** Votazzjoni elettronika *** Fl-10.00
22.	Konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajna li jemenda l-preferenzi kummerċjali għal-laħam tat-tjur u preparati tal-laħam tat-tjur previsti fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra
INTA/9/00529
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Rapporteur:

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

INTA


Opinjonijiet:

AGRI –
Zbigniew Kuźmiuk (ECR)
PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00
 
	Adozzjoni tal-abbozz ta' rakkomandazzjoni (approvazzjoni)
Skadenza għat-tressiq tal-emendi: is-6 ta' Novembru 2019, 16.00
*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***
23.	Attivitajiet tal-Gruppi ta' Monitoraġġ
INTA/9/01201
	Rapportar lura lill-kumitat
24.	Preżentazzjoni tas-sejbiet tal-missjoni tal-UE fil-Bangladesh fil-kuntest tad-djalogu msaħħaħ mal-pajjiżi benefiċjarji tas-SPĠ u segwitu dwar l-implimentazzjoni tal-Patt ta' Bangladesh dwar is-Sostenibbiltà
25.	Il-qagħda kurrenti tan-negozjati għal Ftehim UE-Ċina dwar Indikazzjonijiet Ġeografiċi
26.	Kwistjonijiet varji
27.	Laqgħat li jmiss
	it-2 u t-3 ta' Diċembru 2019 (Brussell)

