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Kansainvälisen kaupan valiokunta

INTA(2020)0219_1
ESITYSLISTALUONNOS
Kokous
Keskiviikko 19. helmikuuta 2020 klo 9.00–11.30 ja 11.30–12.30  (koordinaattoreiden kokous)  ja 15.00–18.30
Torstai 20. helmikuuta 2020 klo 9.00–12.30
Bryssel
Kokoushuone: József Antall (6Q2)
19. helmikuuta 2020 klo 9.00–11.30
1.	Esityslistan hyväksyminen
2.	Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen
	20.–21. tammikuuta 2020	PV – PE646.953v01-00
3.	Puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden päätöksistä
4.	Puheenjohtajan ilmoitukset
5.	Käynnissä olevien kolmikantaneuvottelujen tilanne
INTA/9/01200
	Selonteko valiokunnalle
6.	Yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpano – vuosikertomus 2018
INTA/9/02089
	2019/2197(INI)	

Esittelijä:

Jörgen Warborn (PPE)

Vastaava:

INTA


Lausunto:

DEVE
 
	Keskustelu
7.	Neuvoston päätös Euroopan unionin ja Sveitsin välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta kirjeenvaihtona ei enempää kuin maustamalla valmistettua lihaa koskevien Sveitsin WTO-myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla käytävien neuvottelujen yhteydessä
INTA/9/01431
***	2019/0196(NLE)	12482/2019 – C9-0194/2019

Esittelijä:

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

INTA


 
	Suositusluonnoksen käsittely (hyväksyntä)
8.	Suositus neuvostolle, komissiolle ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 pidettävää huippukokousta
INTA/9/02112
	2019/2209(INI)	

Valmistelija:

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

AFET –
Petras Auštrevičius (Renew)
PR – PE646.863v01-00
 
	Lausuntoluonnoksen käsittely
9.	Suositus neuvostolle, komissiolle ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Länsi-Balkanista ennen toukokuussa 2020 pidettävää huippukokousta
INTA/9/02114
	2019/2210(INI)	

Valmistelija:

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

AFET –
Tonino Picula (S&D)
PR – PE646.913v01-00
 
	Lausuntoluonnoksen käsittely
10.	Yleisestä tullietuusjärjestelmästä vuosina 2018–2019 laaditun kertomuksen esittely
19. helmikuuta 2020 klo 11.30–12.30  (suljetuin ovin)
11.	Koordinaattoreiden kokous
19. helmikuuta 2020 klo 15.00–16.30
12.	Keskustelu kauppapolitiikasta vastaavan komission jäsenen Phil Hoganin kanssa parlamentin ja komission jäsennellyn vuoropuhelun puitteissa
19. helmikuuta 2020 klo 16.30–18.30
13.	Seurantaryhmien toiminta
INTA/9/01201
	Selonteko valiokunnalle
14.	Kambodžan tullietuuksien GSP-asetuksen (asetus (EU) N:o 978/2012) mukaista väliaikaista peruuttamista koskevan menettelyn tämänhetkinen tilanne
Suljetuin ovin
15.	Unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seuranta – Täytäntöönpanon valmistelujen eteneminen
* * *
20. helmikuuta 2020 klo 9.00–10.00
16.	Unionin oikeuksien harjoittaminen kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten
INTA/9/02125
***I	2019/0273(COD)	COM(2019)0623 – C9-0197/2019

Esittelijä:

Marie-Pierre Vedrenne (Renew)

Vastaava:

INTA


 
	Keskustelu
17.	Komission esitys terästä koskevien EU:n suojatoimenpiteiden tämänhetkisestä tilanteesta ensimmäisen tarkastelun jälkeen ja niitä koskevista jatkotoimista
20. helmikuuta 2020 klo 10.00–12.30
Maailman kauppajärjestöä (WTO) käsittelevän parlamentaarisen konferenssin ohjauskomitean jäsenet
18.	WTO:n uudistus
– Keskustelu Kanadan WTO-suurlähettilään Stephen de Boerin kanssa
19.	Kalatalouden tukia koskevat WTO-neuvottelut
20.	Keskustelu 14. tammikuuta 2020 pidetyn Japanin, Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin kauppaministerien välisen WTO:n sääntöjä koskevan kolmenvälisen kokouksen tuloksista
21.	Muut asiat
22.	Seuraavat kokoukset
	16.–17. maaliskuuta 2020 (Bryssel)

