OJ\1190959SK.rtf	PE642.919v01-00
SK	Zjednotení v rozmanitosti	SK
PE642.919v01-00	 /1 	OJ\1190959SK.rtf
SK
OJ\1190959SK.rtf	 /1 	PE642.919v01-00
	SK

Európsky parlament
2019-2024
file_0.png



Výbor pre medzinárodný obchod

INTA(2019)1106_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
streda 6. novembra 2019 od 9.00 do 11.30 h a od 11.30 do 12.30 h  (schôdza koordinátorov)  a od 15.00 do 18.30 h
štvrtok 7. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (4Q1)
6. novembra 2019 od 9.00 do 11.30 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	23. – 24. septembra 2019	PV – PE641.309v01-00
2. októbra 2019	PV – PE641.379v01-00
3.	Oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori
4.	Oznámenia predsedníctva
5.	Uzavretie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej
INTA/9/00529
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Spravodajkyňa:

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

INTA


Výbory požiadané o stanovisko:

AGRI
 
	preskúmanie návrhu odporúčania (súhlas)
6.	Súčasný stav prebiehajúcich rokovaní v rámci trialógu
INTA/9/01200
	Správa pre výbor
7.	Cesta delegácie ad hoc do Hanoja (Vietnam), 29. - 31. októbra 2019
INTA/9/01411
	predstavenie správy zo služobnej cesty
Spoločná rozprava
8.	Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou
INTA/9/00393
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Spravodajca:

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

INTA


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET, DEVE, PECH
 
	preskúmanie návrhu odporúčania (súhlas)
9.	Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou
INTA/9/01391
	2018/0356M(NLE)	

Spravodajca:

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

INTA


Výbory požiadané o stanovisko:

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
 
	preskúmanie návrhu správy s návrhom nelegislatívneho uznesenia
* * *
Spoločná rozprava
10.	Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej
INTA/9/00391
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Spravodajca:

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

INTA


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET, DEVE
 
	preskúmanie návrhu odporúčania (súhlas)
11.	Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej
INTA/9/01390
	2018/0358M(NLE)	

Spravodajca:

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

INTA


Výbory požiadané o stanovisko:

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

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00
 
	preskúmanie návrhu správy s návrhom nelegislatívneho uznesenia
* * *
12.	Makrofinančná pomoc Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu
INTA/9/01222
***I	2019/0192(COD)	COM(2019)0411 – C9-0116/2019

Spravodajkyňa:

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

INTA


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET, BUDG
 
	preskúmanie návrhu správy
6. novembra 2019 od 11.30 do 12.30 h  (za zatvorenými dverami)
13.	Schôdza koordinátorov
6. novembra 2019 od 15.00 do 18.30 h
14.	Výmena názorov s predsedníčkou Medziparlamentnej únie (IPU) Gabrielou Cuevasovou Barrónovou o úlohe poslancov v hospodárskych a obchodných vzťahoch

15.	Cesta delegácie ad hoc na verejné fórum WTO a 44. zasadnutie riadiaceho výboru Parlamentnej konferencie o WTO, Ženeva, 7. – 8. októbra 2019
INTA/9/01412
	predstavenie výsledkov služobnej cesty
16.	Výmena názorov o hodnotení vplyvu rozšírenia colných preferencií EÚ v prípade Maroka na výrobky zo Západnej Sahary
Spoločná rozprava
17.	Uzavretie dohody so Spojenými štátmi americkými o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom americkým v zmysle nariadenia (ES) č. 617/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa otvára autonómna colná kvóta na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa
INTA/9/00613
***	2019/0142(NLE)	10681/2019 – C9-0107/2019

Spravodajca:

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

INTA


Výbory požiadané o stanovisko:

AGRI
 
	preskúmanie návrhu odporúčania (súhlas)
18.	Uzavretie dohody so Spojenými štátmi americkými o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom americkým v zmysle nariadenia (ES) č. 617/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa otvára autonómna colná kvóta na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa
INTA/9/01582

Spravodajca:

Bernd Lange (S&D)
PR – PE642.862v01-00
 
	preskúmanie návrhu správy s návrhom nelegislatívneho uznesenia
* * *
19.	Pristúpenie Šalamúnových ostrovov k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane
INTA/9/00467
***	2019/0099(NLE)	09405/2019 – C9-0010/2019

Spravodajca:

André Rougé (ID)

Gestorský výbor:

INTA


Výbory požiadané o stanovisko:

DEVE, PECH
 
	preskúmanie návrhu odporúčania (súhlas)
20.	Výklad komisárky pre obchod Cecilie Malmströmovej o výsledkoch Konferencie ministrov WTO (Šanghaj, 5. novembra 2019) a o situácii Odvolacieho orgánu
7. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h
21.	Predstavenie výročnej správy o vykonávaní dohôd o voľnom obchode: 1. január 2018 - 31. december 2018
*** Elektronické hlasovanie *** o 10.00 h
22.	Uzavretie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej
INTA/9/00529
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Spravodajkyňa:

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

INTA


Výbory požiadané o stanovisko:

AGRI –
Zbigniew Kuźmiuk (ECR)
PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00
 
	prijatie návrhu odporúčania (súhlas)
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 6. november 2019, 16.00 h
*** Koniec elektronického hlasovania ***
23.	Činnosť monitorovacích skupín
INTA/9/01201
	Správa pre výbor
24.	Prezentácia zistení zo služobnej cesty zástupcov EÚ do Bangladéša v kontexte posilneného dialógu so zvýhodnenými krajinami podľa VSP a opatrenia nadväzujúce na vykonávanie paktu udržateľnosti pre Bangladéš
25.	Súčasný stav rokovaní o dohode medzi EÚ a Čínou o zemepisných označeniach
26.	Rôzne otázky
27.	Nasledujúce schôdze
	2. – 3. decembra 2019 (Brusel)

