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Comisia pentru comerț internațional

INTA(2019)1106_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Miercuri, 6 noiembrie 2019, 9.00 - 11.30 și 11.30 - 12.30 (reuniune a coordonatorilor) și 15.00 - 18.30
Joi, 7 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q1)
6 noiembrie 2019, 9.00 - 11.30
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	23-24 septembrie 2019	PV – PE641.309v01-00

2 octombrie 2019	PV – PE641.379v01-00
3.	Comunicare a președinției privind deciziile adoptate de coordonatori
4.	Comunicări ale președinției
5.	Încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele din carne de pasăre, prevăzute de Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte și Ucraina, pe de altă parte
INTA/9/00529
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Raportoare:

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

INTA


Avize:

AGRI
 
	Examinarea proiectului de recomandare (aprobare)

6.	Situația actuală a negocierilor în curs din cadrul trilogului
INTA/9/01200
	Raport prezentat comisiei

7.	Delegație ad hoc la Hanoi, Vietnam, 29-31 octombrie 2019
INTA/9/01411
	Prezentarea raportului de misiune

Discuție în comun
8.	Încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam
INTA/9/00393
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Raportor:

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

INTA


Avize:

AFET, DEVE, PECH
 
	Examinarea proiectului de recomandare (aprobare)

9.	Încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam
INTA/9/01391
	2018/0356M(NLE)	

Raportor:

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

INTA


Avize:

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
 
	Examinarea unui proiect de raport conținând o propunere de rezoluție nelegislativă

* * *
Discuție în comun
10.	Acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte
INTA/9/00391
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Raportor:

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

INTA


Avize:

AFET, DEVE
 
	Examinarea proiectului de recomandare (aprobare)

11.	Acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte
INTA/9/01390
	2018/0358M(NLE)	

Raportor:

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

INTA


Avize:

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

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00
 
	 Examinarea unui proiect de raport conținând o propunere de rezoluție nelegislativă

* * *
12.	Asistență macrofinanciară pentru Regatul Hașemit al Iordaniei
INTA/9/01222
***I	2019/0192(COD)	COM(2019)0411 – C9-0116/2019

Raportoare:

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

INTA


Avize:

AFET, BUDG
 
	Examinarea proiectului de raport

6 noiembrie 2019, 11.30 - 12.30 (cu ușile închise)
13.	Reuniune a coordonatorilor
6 noiembrie 2019, 15.00 - 18.30
14.	Schimb de opinii cu Gabriela Cuevas Barrón, Președinta Uniunii Interparlamentare (IPU), privind rolul deputaților în relațiile economice și comerciale

15.	Delegație ad hoc la Forumul Public al OMC și la cea de-a 44-a sesiune a Comitetului director al Conferinței parlamentare privind OMC, Geneva, 7-8 octombrie 2019
INTA/9/01412
	Prezentarea rezultatelor misiunii

16.	Schimb de opinii cu privire la evaluarea impactului extinderii preferințelor tarifare UE-Maroc la produsele din Sahara Occidentală
Discuție în comun
17.	Încheierea unui acord cu Statele Unite ale Americii privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 617/2009 din 13 iulie 2009 de deschidere a unui contingent tarifar autonom pentru importurile de carne de vită de calitate superioară
INTA/9/00613
***	2019/0142(NLE)	10681/2019 – C9-0107/2019

Raportor:

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

INTA


Avize:

AGRI
 
	Examinarea proiectului de recomandare (aprobare)

18.	Încheierea unui acord cu Statele Unite ale Americii privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 617/2009 din 13 iulie 2009 de deschidere a unui contingent tarifar autonom pentru importurile de carne de vită de calitate superioară
INTA/9/01582

Raportor:

Bernd Lange (S&D)
PR – PE642.862v01-00
 
	 Examinarea unui proiect de raport conținând o propunere de rezoluție nelegislativă 

* * *
19.	Aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte
INTA/9/00467
***	2019/0099(NLE)	09405/2019 – C9-0010/2019

Raportor:

André Rougé (ID)

Comisie competentă:

INTA


Avize:

DEVE, PECH
 
	Examinarea proiectului de recomandare (aprobare)

20.	Prezentare de Cecilia Malmström, comisar pentru comerț, privind rezultatul Conferinței ministeriale a OMC (Shanghai, 5 noiembrie 2019) și situația organului de apel
7 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30
21.	Prezentarea raportului anual privind punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb - 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018
*** Votare electronică *** ora 10.00
22.	Încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele din carne de pasăre, prevăzute de Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte și Ucraina, pe de altă parte
INTA/9/00529
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Raportoare:

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

INTA


Avize:

AGRI –
Zbigniew Kuźmiuk (ECR)
PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00
 
	Adoptarea proiectului de recomandare (aprobare)

Termen de depunere a amendamentelor: 6 noiembrie 2019, ora 16.00
*** Sfârșitul votării electronice ***
23.	Activitățile grupurilor de monitorizare
INTA/9/01201
	Raport prezentat comisiei

24.	Prezentarea concluziilor misiunii UE în Bangladesh în contextul dialogului cu țările beneficiare ale SPG și monitorizarea punerii în aplicare a Pactului de durabilitate pentru Bangladesh 
25.	Starea negocierilor pentru un Acord UE-China privind indicațiile geografice
26.	Chestiuni diverse
27.	Reuniuni următoare
	2-3 decembrie 2019 (Bruxelles)


