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Udvalget om International Handel

INTA(2020)0219_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Onsdag den 19. februar 2020 kl. 9.00-11.30 og 11.30-12.30  (koordinatormøde)  og 15.00-18.30
Torsdag den 20. februar 2020 kl. 9.00-12.30
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (6Q2)
Den 19. februar 2020 kl. 9.00-11.30
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	20.-21. januar 2020	PV – PE646.953v01-00
3.	Meddelelse fra formanden om koordinatorernes afgørelser
4.	Meddelelser fra formanden
5.	Status over igangværende trilogforhandlinger
INTA/9/01200
	Aflæggelse af rapport til udvalg
6.	Gennemførelse af den fælles handelspolitik - årsberetning 2018
INTA/9/02089
	2019/2197(INI)	

Ordfører:

Jörgen Warborn (PPE)

Kor.udv.:

INTA


Udtalelser:

DEVE
 
	Drøftelse
7.	Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Schweiz, der følger af forhandlingerne i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af Schweiz' WTO-indrømmelser for kød, krydret, men ikke yderligere tilberedt
INTA/9/01431
***	2019/0196(NLE)	12482/2019 – C9-0194/2019

Ordfører:

Jörgen Warborn (PPE)
PR – PE646.756v01-00
Kor.udv.:

INTA


 
	Behandling af udkast til henstilling (godkendelse)
8.	Henstilling til Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i juni 2020
INTA/9/02112
	2019/2209(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Markéta Gregorová (Verts/ALE)
PA – PE646.754v01-00
Kor.udv.:

AFET –
Petras Auštrevičius (Renew)
PR – PE646.863v01-00
 
	Behandling af udkast til udtalelse
9.	Henstilling til Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Vestbalkan forud for topmødet i maj 2020
INTA/9/02114
	2019/2210(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)
PA – PE646.975v03-00
Kor.udv.:

AFET –
Tonino Picula (S&D)
PR – PE646.913v01-00
 
	Behandling af udkast til udtalelse
10.	Forelæggelse af beretningen om det generelle toldpræferencesystem for perioden 2018-2019
Den 19. februar 2020 kl. 11.30-12.30  (for lukkede døre)
11.	Koordinatormøde
Den 19. februar 2020 kl. 15.00-16.30
12.	Drøftelse med Phil Hogan, kommissær med ansvar for handel, inden for rammerne af den strukturerede dialog med Kommissionen
Den 19. februar 2020 kl. 16.30-18.30
13.	Opfølgningsgruppernes aktiviteter
INTA/9/01201
	Aflæggelse af rapport til udvalg
14.	Status vedrørende proceduren for midlertidig tilbagetrækning af toldpræferencer for så vidt angår Cambodja i henhold til "GSP-forordningen" (forordning (EU) nr. 978/2012)
For lukkede døre
15.	Screening af direkte udenlandske investeringer i Unionen — status over forberedelserne til gennemførelsen
* * *
Den 20. februar 2020 kl. 9.00-10.00
16.	Udøvelse af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler
INTA/9/02125
***I	2019/0273(COD)	COM(2019)0623 – C9-0197/2019

Ordfører:

Marie-Pierre Vedrenne (Renew)

Kor.udv.:

INTA


 
	Drøftelse
17.	Redegørelse ved Kommissionen om status med hensyn til EU's beskyttelsesforanstaltninger mod stålprodukter efter den første gennemgang samt de næste skridt
Den 20. februar 2020 kl. 10.00-12.30
Med deltagelse af medlemmerne af styringsudvalget for Verdenshandelsorganisationens (WTO's) Parlamentariske Konference
18.	Reform af WTO
- Drøftelse med Stephen de Boer, Canadas ambassadør til WTO
19.	WTO-forhandlingerne om fiskeristøtte
20.	Drøftelse af resultatet af det trilaterale møde den 14. januar 2020 for handelsministrene fra Japan, USA og Den Europæiske Union om WTO's regler
21.	Diverse sager
22.	Næste møder
	16.-17. marts 2020 (Bruxelles)

