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Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

INTA(2019)1202_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019, από τις 15.00 έως τις 17.30 και από τις 17.30 έως τις 18.30 (συνεδρίαση των συντονιστών)
Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 15.00 έως τις 18.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Altiero Spinelli (1G-3)
2 Δεκεμβρίου 2019, από τις 15.00 έως τις 17.30
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	6-7 Νοεμβρίου 2019	PV – PE643.179v01-00
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές
4.	Ανακοινώσεις του προέδρου
5.	Διορθωτικό σχετικά με την «Κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου»
***I 2018/0158(COD)
6.	Ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο στο Βιετνάμ, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) και τη Διεθνή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία (ITUC) σχετικά με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ και τη συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ
7.	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού κατά των βασανιστηρίων [κανονισμός (ΕΕ) 2019/125]
2 Δεκεμβρίου 2019, από τις 17.30 έως τις 18.30 (κεκλεισμένων των θυρών)
8.	Συνεδρίαση των συντονιστών
3 Δεκεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30
9.	Πολιτική ανταγωνισμού - ετήσια έκθεση 2019
INTA/9/01612
	2019/2131(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Enikő Győri (PPE)
PA – PE643.140v01-00
Επί της ουσίας:

ECON –
Stéphanie Yon-Courtin (Renew)
PR – PE641.227v01-00
 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
10.	Πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και διαδικασίες που υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών
INTA/9/00039
***I	2012/0060(COD)	COM(2016)0034 – C8-0018/2016

Εισηγητής:

Daniel Caspary (PPE)

Επί της ουσίας:

INTA*


Γνωμοδότηση:

DEVE, EMPL, ITRE, IMCO*, JURI
 
	Ανταλλαγή απόψεων
*** Ώρα των ψηφοφοριών (ηλεκτρονική ψηφοφορία) *** στις 10.00
11.	Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας
INTA/9/01222
***I	2019/0192(COD)	COM(2019)0411 – C9-0116/2019

Εισηγήτρια:

Luisa Regimenti (ID)
PR – PE641.311v01-00
AM – PE643.221v01-00
Επί της ουσίας:

INTA


Γνωμοδότηση:

AFET –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


BUDG –
Johan Van Overtveldt (ECR)
AL – PE643.076v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 14 Νοεμβρίου 2019, ώρα 18.00
12.	Προσχώρηση των Νήσων Σολομώντος στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου
INTA/9/00467
***	2019/0099(NLE)	09405/2019 – C9-0010/2019

Εισηγητής:

André Rougé (ID)
PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00
Επί της ουσίας:

INTA


Γνωμοδότηση:

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

PECH –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Έγκριση του σχεδίου σύστασης (έγκριση)
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 14 Νοεμβρίου 2019, ώρα 18.00
*** Λήξη των ψηφοφοριών (ηλεκτρονική ψηφοφορία) ***
13.	Δραστηριότητες των ομάδων παρακολούθησης
INTA/9/01201
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή
14.	Τρέχουσα κατάσταση της διαδικασίας προσωρινής αναστολής των δασμολογικών προτιμήσεων για την Καμπότζη στο πλαίσιο του κανονισμού ΣΓΠ [κανονισμός (EΕ) αριθ. 978/2012]
15.	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων [κανονισμός (ΕΕ) 2017/821]
Κοινή συζήτηση
16.	Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ
INTA/9/00393
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Εισηγητής:

Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00
Επί της ουσίας:

INTA


Γνωμοδότηση:

AFET, DEVE, PECH
 
	Εξέταση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 11 Νοεμβρίου 2019, ώρα 17.00
17.	Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ
INTA/9/01391
	2018/0356M(NLE)	

Εισηγητής:

Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00
Επί της ουσίας:

INTA


Γνωμοδότηση:

AFET, DEVE, PECH
 
	Εξέταση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 11 Νοεμβρίου 2019, ώρα 17.00
* * *
Κοινή συζήτηση
18.	Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου
INTA/9/00391
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Εισηγητής:

Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00
Επί της ουσίας:

INTA


Γνωμοδότηση:

AFET, DEVE
 
	Εξέταση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 11 Νοεμβρίου 2019, ώρα 17.00
19.	Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου
INTA/9/01390
	2018/0358M(NLE)	

Εισηγητής:

Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00
Επί της ουσίας:

INTA


Γνωμοδότηση:

AFET, DEVE
 
	Εξέταση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 11 Νοεμβρίου 2019, ώρα 17.00
* * *
3 Δεκεμβρίου 2019, από τις 15.00 έως τις 17.00
Δημόσια ακρόαση
20.	Μπορούμε να σώσουμε το δευτεροβάθμιο διοικητικό όργανο του ΠΟΕ;
INTA/9/01860
	Ακρόαση (βλ. χωριστό πρόγραμμα)
3 Δεκεμβρίου 2019, από τις 17.00 έως τις 18.30
21.	Παρουσίαση της έκθεσης με θέμα «Από την Ευρώπη στον υπόλοιπο κόσμο: κατανόηση προκλήσεων για τις Ευρωπαίες επιχειρηματίες»
22.	Παρουσίαση από την Επιτροπή της έκθεσης εφαρμογής του κανονισμού της ΕΕ για τον έλεγχο των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009]
23.	Διάφορα
24.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	20-21 Ιανουαρίου 2020 (Βρυξέλλες)

