PE647.147v02-00	4/4	OJ\1199284ET.rtf
ET
OJ\1199284ET.rtf	3/4	PE647.147v02-00
	ET
OJ\1199284ET.rtf	PE647.147v02-00
ET	Ühinenud mitmekesisuses	ET

Euroopa Parlament
2019-2024
file_0.png

file_1.wmf




Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

INTA(2020)0219_1
PÄEVAKORRA PROJEKT
Koosolek
Kolmapäev, 19. veebruar 2020 kell 9.00–11.30 ja 11.30–12.30 (koordinaatorite koosolek)  ja 15.00–18.30
Neljapäev, 20. veebruar 2020 kell 9.00–12.30
Brüssel
Ruum: József Antall (6Q2)
19. veebruar 2020 kell 9.00–11.30
1.	Päevakorra kinnitamine
2.	Koosolekute protokollide kinnitamine
	20.–21. jaanuar 2020	PV – PE646.953v01-00


3.	Juhataja teadaanded koordinaatorite otsuste kohta
4.	Juhataja teadaanded
5.	Ülevaade käimasolevate kolmepoolsete läbirääkimiste olukorrast
INTA/9/01200
	Aruanne parlamendikomisjonile


6.	Ühise kaubanduspoliitika elluviimine – 2018. aasta aruanne
INTA/9/02089
	2019/2197(INI)	

Raportöör:

Jörgen Warborn (PPE)

Vastutav:

INTA


Arvamused:

DEVE
 
	Arvamuste vahetus


7.	Nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Šveitsi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu liidu nimel sõlmimist seoses GATT 1994 artikli XXVIII alusel toimunud läbirääkimistega muuta Šveitsi puhul maitsestatud, kuid töötlemata liha suhtes kohaldatavaid WTO tariifseid soodustusi
INTA/9/01431
***	2019/0196(NLE)	12482/2019 – C9-0194/2019

Raportöör:

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

INTA


 
	Soovituse projekti läbivaatamine (nõusolek)


8.	Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb idapartnerlust 2020. aasta juuni tippkohtumise eel
INTA/9/02112
	2019/2209(INI)	

Arvamuse koostaja:

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

AFET –
Petras Auštrevičius (Renew)
PR – PE646.863v01-00
 
	Arvamuse projekti läbivaatamine


9.	Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb Lääne-Balkani riike 2020. aasta mai tippkohtumise eel
INTA/9/02114
	2019/2210(INI)	

Arvamuse koostaja:

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

AFET –
Tonino Picula (S&D)
PR – PE646.913v01-00
 
	Arvamuse projekti läbivaatamine


10.	Üldiste tariifsete soodustuste kava toimimist aastatel 2018–2019 käsitleva aruande tutvustus
19. veebruar 2020 kell 11.30–12.30 (kinnine koosolek)
11.	Koordinaatorite koosolek

19. veebruar 2020 kell 15.00–16.30
12.	Arvamuste vahetus kaubandusvolinik Phil Hoganiga komisjoniga peetava struktureeritud dialoogi raames

19. veebruar 2020 kell 16.30–18.30
13.	Järelevalverühmade tegevus
INTA/9/01201
	Aruanne parlamendikomisjonile

14.	Kambodžale tariifsete soodustuste ajutise peatamise menetluse hetkeseis üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse (määrus (EL) nr 978/2012) raames
Kinnine koosolek
15.	Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringud – rakendamisettevalmistuste seis
* * *
20. veebruar 2020 kell 9.00–10.00
16.	Liidu õiguste rakendamine rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamisel ja jõustamisel
INTA/9/02125
***I	2019/0273(COD)	COM(2019)0623 – C9-0197/2019

Raportöör:

Marie-Pierre Vedrenne (Renew)

Vastutav:

INTA


 
	Arvamuste vahetus


17.	Komisjoni ettekanne ELi terase kaitsemeetme hetkeolukorra kohta pärast selle esimest läbivaatamist ja edasiste sammude kohta
20. veebruar 2020 kell 10.00–12.30
Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) parlamentaarse konverentsi juhtkomitee liikmete osavõtul
18.	WTO reform
– Arvamuste vahetus Kanada suursaadikuga WTO juures Stephen de Boeriga
19.	WTO läbirääkimised kalandustoetuste üle
20.	Arvamuste vahetus Jaapani, Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu kaubandusministrite WTO eeskirju käsitleva 14. jaanuaril 2020 toimunud kolmepoolse kohtumise tulemuste üle
21.	Muud küsimused
22.	Järgmised koosolekud
	16.–17. märts 2020 (Brüssel)


