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Výbor pre medzinárodný obchod

INTA(2020)0120_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 20. januára 2020 od 15.00 do 17.30 h a od 17.30 do 18.30 h  (schôdza koordinátorov)
utorok 21. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.00 h
Brusel
Miestnosť: Paul-Henri Spaak (1A002)
20. januára 2020 od 15.00 do 17.30 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	25. novembra 2019	PV – PE644.781v01-00
2. – 3. decembra 2019	PV – PE644.872v01-00
3.	Oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori
4.	Oznámenia predsedníctva
5.	Výmena názorov s Karen Curtisovou, vedúcou odboru oddelenia NORMES (MOP)
6.	Prezentácia správy o ochrane a presadzovaní práv duševného vlastníctva v tretích krajinách
7.	Súčasný stav prebiehajúcich rokovaní v rámci trialógu
INTA/9/01200
	Správa pre výbor
20. januára 2020 od 17.30 do 18.30 h  (za zatvorenými dverami)
8.	Schôdza koordinátorov
21. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h
9.	Výklad ministra pre zahraničné veci a európske záležitosti Gordana Grlića Radmana, zastupujúceho úradujúceho predsedu Rady, o prioritách chorvátskeho predsedníctva v oblasti politiky medzinárodného obchodu
*** Elektronické hlasovanie *** o 10.00 h
10.	Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou
INTA/9/00393
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Spravodajca:

Geert Bourgeois (ECR)
PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00
Gestorský výbor:

INTA


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET –
Rozhodnutie: bez stanoviska
AM – PE643.132v02-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
AD – PE641.172v02-00
AM – PE641.396v01-00

PECH –
Pietro Bartolo (S&D)
AD – PE641.139v02-00
 
	prijatie návrhu odporúčania (súhlas)
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 11. november 2019, 17.00 h
11.	Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou
INTA/9/01391
	2018/0356M(NLE)	

Spravodajca:

Geert Bourgeois (ECR)
PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00
Gestorský výbor:

INTA


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET –
Isabel Wiseler-Lima (PPE)
AD – PE641.414v02-00
AM – PE643.185v01-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
AD – PE641.208v02-00
AM – PE641.386v01-00

PECH –
Pietro Bartolo (S&D)
AD – PE641.153v04-00
AM – PE643.202v01-00
 
	prijatie návrhu správy obsahujúceho návrh nelegislatívneho uznesenia
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 11. november 2019, 17.00 h
12.	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:

Geert Bourgeois (ECR)
PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00
Gestorský výbor:

INTA


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET –
Rozhodnutie: bez stanoviska
AM – PE643.133v02-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
AD – PE641.171v02-00
AM – PE641.397v01-00
 
	prijatie návrhu odporúčania (súhlas)
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 11. november 2019, 17.00 h
13.	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:

Geert Bourgeois (ECR)
PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00
Gestorský výbor:

INTA


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET –
Isabel Wiseler-Lima (PPE)
AD – PE641.417v02-00
AM – PE643.186v01-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
AD – PE641.207v02-00
AM – PE641.387v01-00
 
	prijatie návrhu správy obsahujúceho návrh nelegislatívneho uznesenia
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 11. november 2019, 17.00 h
14.	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
AM – PE644.927v01-00
Gestorský výbor:

ECON –
Stéphanie Yon-Courtin (Renew)
PR – PE641.227v01-00
AM – PE645.100v01-00
 
	prijatie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 6. december 2019, 17.00 h
15.	Uzavretie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
INTA/9/00397
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Predseda:

Bernd Lange (S&D)
AL – PE645.037v01-00
Gestorský výbor:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)
PR – PE645.036v02-00
 
	prijatie návrhu stanoviska vo forme listu
*** Koniec elektronického hlasovania ***
16.	Činnosť monitorovacích skupín
INTA/9/01201
	Správa pre výbor
17.	Výmena názorov o rokovaniach o budúcich obchodných a hospodárskych vzťahoch so Spojeným kráľovstvom po jeho vystúpení z Európskej únie
Za zatvorenými dverami
18.	Reakcia EÚ na extrateritoriálne účinky opatrení tretej krajiny (blokovacie nariadenie, Instex, North Stream 2)
* * *
21. januára 2020 od 15.00 do 18.00 h
Verejné vypočutie
19.	Deň obchodnej politiky
INTA/9/01950
	vypočutie (pozri osobitný program)
20.	Rôzne otázky
21.	Nasledujúce schôdze
	19. – 20. februára 2020 (Brusel)

