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Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

INTA(2020)0219_1
NAPIRENDTERVEZET
Ülés
2020. február 19., szerda, 9.00–11.30 és 11.30–12.30  (Koordinátorok ülése)  és 15.00–18.30
2020. február 20., csütörtök, 9.00–12.30
Brüsszel
Terem: József Antall (6Q2)
2020. február 19., 9.00–11.30
1.	A napirend elfogadása
2.	A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:
	2020. január 20–21.	PV – PE646.953v01-00
3.	Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól
4.	Az elnök közleményei
5.	A jelenleg zajló háromoldalú tárgyalások állása
INTA/9/01200
	Jelentés a bizottságnak
6.	A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés
INTA/9/02089
	2019/2197(INI)	

Előadó:

Jörgen Warborn (PPE)

Illetékes:

INTA


Vélemény:

DEVE
 
	Eszmecsere
7.	A Tanács határozata az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között levélváltás formájában létrejött, az 1994. évi GATT XXVIII. cikke értelmében a Svájc által a csak fűszerezéssel előkészített hús tekintetében biztosított WTO-engedmények módosításáról folytatott tárgyalásokkal kapcsolatos megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről
INTA/9/01431
***	2019/0196(NLE)	12482/2019 – C9-0194/2019

Előadó:

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

INTA


 
	Ajánlástervezet megvitatása (egyetértés)
8.	Ajánlás a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a keletii partnerségről, a 2020. júniusi csúcstalálkozót megelőző időszakban
INTA/9/02112
	2019/2209(INI)	

A vélemény előadója:

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

AFET –
Petras Auštrevičius (Renew)
PR – PE646.863v01-00
 
	Véleménytervezet megvitatása
9.	Ajánlás a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Nyugat-Balkánról, a 2020. májusi csúcstalálkozót megelőző időszakban
INTA/9/02114
	2019/2210(INI)	

A vélemény előadója:

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

AFET –
Tonino Picula (S&D)
PR – PE646.913v01-00
 
	Véleménytervezet megvitatása
10.	Az általános vámkedvezmény-rendszerről szóló, a 2018–2019 közötti időszakra vonatkozó jelentés ismertetése
2020. február 19., 11.30–12.30  (zárt ülés)
11.	Koordinátorok ülése
2020. február 19., 15.00–16.30
12.	Eszmecsere Phil Hogan kereskedelempolitikáért felelős biztossal a Bizottsággal folytatott strukturált párbeszéd keretében
2020. február 19., 16.30–18.30
13.	A nyomonkövetési csoportok tevékenysége
INTA/9/01201
	Jelentés a bizottságnak
14.	A GSP-rendelet (978/2012/EU) értelmében Kambodzsának biztosított tarifális preferenciák ideiglenes visszavonására irányuló eljárás jelenlegi állása
Zárt ülés
15.	Az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítása – A végrehajtásra való felkészülés jelenlegi állása
* * *
2020. február 20., 9.00–10.00
16.	A nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok gyakorlása
INTA/9/02125
***I	2019/0273(COD)	COM(2019)0623 – C9-0197/2019

Előadó:

Marie-Pierre Vedrenne (Renew)

Illetékes:

INTA


 
	Eszmecsere
17.	A Bizottság ismerteti az acélra vonatkozó uniós védintézkedések aktuális helyzetét az első felülvizsgálatot követően és a következő lépéseket
2020. február 20., 10.00–12.30
A Kereskedelmi Világszervezetről (WTO) szóló Parlamenti Konferencia irányítóbizottságának tagjai részvételével
18.	A WTO reformja
- Eszmecsere Stephen de Boerrel, Kanada WTO melletti nagykövetével
19.	WTO-tárgyalások a halászati támogatásokról
20.	Eszmecsere Japán, az Egyesült Államok és az Európai Unió kereskedelmi miniszterei 2020. január 14-i, a WTO-szabályokról szóló háromoldalú találkozójának eredményéről
21.	Egyéb kérdések
22.	Következő ülés(ek)
	2020. március 16–17. (Brüsszel)

