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Utskottet för internationell handel

INTA(2019)1106_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Onsdagen den 6 november 2019 kl. 9.00–11.30 och kl. 11.30–12.30  (samordnarnas sammanträde)  och kl. 15.00–18.30
Torsdagen den 7 november 2019 kl. 9.00–12.30
Bryssel
Lokal: József Antall (4Q1)
6 november 2019 kl. 9.00–11.30
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Justering av sammanträdesprotokoll
	23–24 september 2019	PV – PE641.309v01-00
2 oktober 2019	PV – PE641.379v01-00
3.	Information från ordföranden om samordnarnas beslut
4.	Meddelanden från ordföranden
5.	Ingående av det avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan
INTA/9/00529
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Föredragande:

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

INTA


Rådgivande utskott:

AGRI
 
	Behandling av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
6.	Läget i de pågående trepartsförhandlingarna
INTA/9/01200
	Avläggande av rapport till utskottet
7.	Ad hoc-delegation till Hanoi, Vietnam, den 29-31 oktober 2019
INTA/9/01411
	Redogörelse för rapporten från resan
Gemensam debatt
8.	Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam
INTA/9/00393
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Föredragande:

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

INTA


Rådgivande utskott:

AFET, DEVE, PECH
 
	Behandling av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
9.	Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam
INTA/9/01391
	2018/0356M(NLE)	

Föredragande:

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

INTA


Rådgivande utskott:

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
 
	Behandling av förslag till betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning
* * *
Gemensam debatt
10.	Investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan
INTA/9/00391
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Föredragande:

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

INTA


Rådgivande utskott:

AFET, DEVE
 
	Behandling av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
11.	Investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan
INTA/9/01390
	2018/0358M(NLE)	

Föredragande:

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

INTA


Rådgivande utskott:

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

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00
 
	Behandling av förslag till betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning
* * *
12.	Makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien
INTA/9/01222
***I	2019/0192(COD)	COM(2019)0411 – C9-0116/2019

Föredragande:

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

INTA


Rådgivande utskott:

AFET, BUDG
 
	Behandling av förslag till betänkande
6 november 2019 kl. 11.30–12.30  (inom stängda dörrar)
13.	Samordnarnas sammanträde
6 november 2019 kl. 15.00–18.30
14.	Diskussion med Gabriela Cuevas Barrón, ordförande för Interparlamentariska unionen (IPU), om parlamentsledamöters roll i ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser

15.	Ad hoc-delegation till WTO:s offentliga forum och den 44:e sessionen i styrgruppen för den parlamentariska konferensen om WTO, i Genève den 7–8 oktober 2019
INTA/9/01412
	Redogörelse för resultaten av resan
16.	Diskussion om utvärderingen av konsekvenserna av utvidgningen av tullförmånerna för EU och Marocko till produkter från Västsahara
Gemensam debatt
17.	Ingående av ett avtal med Amerikas förenta stater om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot som föreskrivs i förordning (EG) nr 617/2009 av den 13 juli 2009 om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet
INTA/9/00613
***	2019/0142(NLE)	10681/2019 – C9-0107/2019

Föredragande:

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

INTA


Rådgivande utskott:

AGRI
 
	Behandling av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
18.	Ingående av ett avtal med Amerikas förenta stater om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot som föreskrivs i förordning (EG) nr 617/2009 av den 13 juli 2009 om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet
INTA/9/01582

Föredragande:

Bernd Lange (S&D)
PR – PE642.862v01-00
 
	Behandling av förslag till betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning
* * *
19.	Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan
INTA/9/00467
***	2019/0099(NLE)	09405/2019 – C9-0010/2019

Föredragande:

André Rougé (ID)

Ansvarigt utskott:

INTA


Rådgivande utskott:

DEVE, PECH
 
	Behandling av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
20.	Redogörelse av Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för handel, om resultatet av WTO:s ministermöte i Shanghai den 5 november 2019 och överprövningsorganets situation
7 november 2019 kl. 9.00–12.30
21.	Redogörelse för årsrapporten om genomförandet av frihandelsavtalen 1 januari 2018–31 december 2018
*** Elektronisk omröstning *** kl. 10.00
22.	Ingående av det avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan
INTA/9/00529
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Föredragande:

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

INTA


Rådgivande utskott:

AGRI –
Zbigniew Kuźmiuk (ECR)
PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00
 
	Antagande av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 6 november 2019 kl. 16.00
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
23.	Övervakningsgruppernas verksamhet
INTA/9/01201
	Avläggande av rapport till utskottet
24.	Redogörelse av resultaten av EU:s uppdrag i Bangladesh inom ramen för den förstärkta dialogen med förmånsländerna inom det allmänna preferenssystemet och uppföljning av genomförandet av överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh
25.	Lägesrapport om förhandlingarna om ett avtal mellan EU och Kina om geografiska beteckningar
26.	Övriga frågor
27.	Kommande sammanträden
	2–3 december 2019 (Bryssel)

