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Výbor pre medzinárodný obchod

INTA(2019)1202_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 2. decembra 2019 od 15.00 do 17.30 h a od 17.30 do 18.30 h  (schôdza koordinátorov)
utorok 3. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h
Brusel
Miestnosť: Altiero Spinelli (1G-3)
2. decembra 2019 od 15.00 do 17.30 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	6. – 7. novembra 2019	PV – PE643.179v01-00
3.	Oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori
4.	Oznámenia predsedníctva
5.	Korigendum o proporčnom rozdelení colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a o zmene nariadenia Rady (ES) č. 32/2000
***I 2018/0158(COD)
6.	Výmena názorov s Európskou obchodnou komorou vo Vietname, Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) a Medzinárodnou konfederáciou odborových zväzov (ITUC) o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom a dohode o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom
7.	Výmena názorov na vykonávanie nariadenia proti mučeniu (nariadenie (EÚ) 2019/125)
2. decembra 2019 od 17.30 do 18.30 h  (za zatvorenými dverami)
8.	Schôdza koordinátorov
3. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h
9.	Politika hospodárskej súťaže - výročná správa za rok 2019
INTA/9/01612
	2019/2131(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Enikő Győri (PPE)
PA – PE643.140v01-00
Gestorský výbor:

ECON –
Stéphanie Yon-Courtin (Renew)
PR – PE641.227v01-00
 
	preskúmanie návrhu stanoviska
10.	Prístup tovaru a služieb tretích krajín na vnútorný trh verejného obstarávania Únie a postupy podporujúce rokovania o prístupe tovaru a služieb Únie na trhy verejného obstarávania tretích krajín
INTA/9/00039
***I	2012/0060(COD)	COM(2016)0034 – C8-0018/2016

Spravodajca:

Daniel Caspary (PPE)

Gestorský výbor:

INTA*


Výbory požiadané o stanovisko:

DEVE, EMPL, ITRE, IMCO*, JURI
 
	výmena názorov
*** Elektronické hlasovanie *** o 10.00 h
11.	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
AM – PE643.221v01-00
Gestorský výbor:

INTA


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET –
Rozhodnutie: bez stanoviska


BUDG –
Johan Van Overtveldt (ECR)
AL – PE643.076v01-00
 
	prijatie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 14. november 2019, 18.00 h
12.	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)
PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00
Gestorský výbor:

INTA


Výbory požiadané o stanovisko:

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

PECH –
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	prijatie návrhu odporúčania (súhlas)
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 14. november 2019, 18.00 h
*** Koniec elektronického hlasovania ***
13.	Činnosť monitorovacích skupín
INTA/9/01201
	Správa pre výbor
14.	Súčasný stav postupu dočasného zrušenia colných preferencií pre Kambodžu v rámci nariadenia o VSP (nariadenie (EÚ) č. 978/2012)
15.	Výmena názorov na vykonávanie nariadenia o nerastoch z konfliktných oblastí (nariadenie (EÚ) 2017/821)
Spoločná rozprava
16.	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
AM – PE643.172v01-00
Gestorský výbor:

INTA


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET, DEVE, PECH
 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 11. november 2019, 17.00 h
17.	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
AM – PE643.175v02-00
Gestorský výbor:

INTA


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET, DEVE, PECH
 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 11. november 2019, 17.00 h
* * *
Spoločná rozprava
18.	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
AM – PE643.173v01-00
Gestorský výbor:

INTA


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET, DEVE
 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 11. november 2019, 17.00 h
19.	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
AM – PE643.174v02-00
Gestorský výbor:

INTA


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET, DEVE
 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 11. november 2019, 17.00 h
* * *
3. decembra 2019 od 15.00 do 17.00 h
Verejné vypočutie
20.	Môžeme zachrániť Odvolací orgán WTO?
INTA/9/01860
	vypočutie (pozri osobitný program)
3. decembra 2019 od 17.00 do 18.30 h
21.	Prezentácia správy na tému Z Európy do sveta: pochopenie výziev, ktorým čelia podnikateľky v Európe
22.	Výklad Komisie o správe o vykonávaní nariadenia EÚ o kontrole vývozu položiek s dvojakým použitím (nariadenie (ES) č. 428/2009)
23.	Rôzne otázky
24.	Nasledujúce schôdze
	20. – 21. januára 2020 (Brusel)

