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Комисия по международна търговия

INTA(2019)1202_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 2 декември 2019 г., 15.00–17.30 ч. и 17.30–18.30 ч. (заседание на координаторите)
Вторник, 3 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.
Брюксел
Зала: „Алтиеро Спинели“ (1G-3)
2 декември 2019 г., 15.00–17.30 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	6-7 ноември 2019 г.	PV – PE643.179v01-00

3.	Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите
4.	Съобщения на председателя
5.	Поправка относно „Пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза и за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета”
***I 2018/0158(COD)
6.	Размяна на мнения с Търговската камара на Виетнам, Международната организация на труда (МОТ) и Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) относно споразуменията за свободна търговия и за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам
7.	Размяна на мнения относно изпълнението на Регламента за борба с изтезанията (Регламент (ЕС) № 2019/125)
2 декември 2019 г., 17.30–18.30 ч. (при закрити врати)
8.	Заседание на координаторите
3 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч.
9.	Политика в областта на конкуренцията - годишен доклад за 2019 г.
INTA/9/01612
	2019/2131(INI)	

Докладчик по становище:

Еникьо Дьори (PPE)
PA – PE643.140v01-00
Водеща:

ECON –
Стефани Йон-Куртен (Renew)
PR – PE641.227v01-00
 
	Разглеждане на проекта на становище

10.	Достъп на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и определяне на процедури за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави
INTA/9/00039
***I	2012/0060(COD)	COM(2016)0034 – C8-0018/2016

Докладчик:

Даниел Каспари (PPE)

Водеща:

INTA*


Подпомагащи:

DEVE, EMPL, ITRE, IMCO*, JURI
 
	Размяна на мнения

*** Електронно гласуване *** в 10.00 ч.
11.	Макрофинансова помощ за Хашемитско кралство Йордания
INTA/9/01222
***I	2019/0192(COD)	COM(2019)0411 – C9-0116/2019

Докладчик:

Луиза Реджименти (ID)
PR – PE641.311v01-00
AM – PE643.221v01-00
Водеща:

INTA


Подпомагащи:

AFET –
Решение: без становище


BUDG –
Йоан Ван Овертвелд (ECR)
AL – PE643.076v01-00
 
	Приемане на проекта на доклад
	Краен срок за внасяне на измененията: 14 ноември 2019 г., 18.00 ч.

12.	Присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна
INTA/9/00467
***	2019/0099(NLE)	09405/2019 – C9-0010/2019

Докладчик:

Андре Руже (ID)
PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00
Водеща:

INTA


Подпомагащи:

DEVE –
Мишел Ривази (Verts/ALE)
PA – PE642.995v02-00
AM – PE644.765v02-00

PECH –
Решение: без становище

 
	Приемане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)
	Краен срок за внасяне на измененията: 14 ноември 2019 г., 18.00 ч.

*** Край на електронното гласуване ***
13.	Дейности на групите за наблюдение
INTA/9/01201
	Докладване пред комисията

14.	Актуално състояние на процедурата по временно оттегляне на тарифните преференции за Камбоджа съгласно Регламента относно ОСП (Регламент (ЕС) № 978/2012)
15.	Размяна на мнения относно изпълнението на Регламента за полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони (Регламент (ЕС) № 2017/821)
Общо разискване
16.	Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам
INTA/9/00393
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Докладчик:

Ян Захрадил (ECR)
PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00
Водеща:

INTA


Подпомагащи:

AFET, DEVE, PECH
 
	Разглеждане на измененията
	Краен срок за внасяне на измененията: 11 ноември 2019 г., 17.00 ч.

17.	Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам
INTA/9/01391
	2018/0356M(NLE)	

Докладчик:

Ян Захрадил (ECR)
PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00
Водеща:

INTA


Подпомагащи:

AFET, DEVE, PECH
 
	Разглеждане на измененията
	Краен срок за внасяне на измененията: 11 ноември 2019 г., 17.00 ч.

* * *
Общо разискване
18.	Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна
INTA/9/00391
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Докладчик:

Ян Захрадил (ECR)
PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00
Водеща:

INTA


Подпомагащи:

AFET, DEVE
 
	Разглеждане на измененията
	Краен срок за внасяне на измененията: 11 ноември 2019 г., 17.00 ч.

19.	Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна
INTA/9/01390
	2018/0358M(NLE)	

Докладчик:

Ян Захрадил (ECR)
PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00
Водеща:

INTA


Подпомагащи:

AFET, DEVE
 
	Разглеждане на измененията
	Краен срок за внасяне на измененията: 11 ноември 2019 г., 17.00 ч.

* * *
3 декември 2019 г., 15.00–17.00 ч.
Публично изслушване
20.	Може ли да бъде спасен Апелативният орган на СТО?
INTA/9/01860
	Изслушване (вж. отделна програма)

3 декември 2019 г., 17.00–18.30 ч.
21.	Представяне на доклад на тема „От Европа към света: разбиране на предизвикателствата пред европейските бизнес жени”
22.	Представяне от Комисията на доклада за изпълнение на регламента на ЕС за контрол върху износа на изделия с двойна употреба (Регламент (ЕО) №428/2009)
23.	Разни въпроси
24.	Следващи заседания
	20-21 януари 2020 г. (Брюксел)


