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Tarptautinės prekybos komitetas

INTA(2020)0219_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. vasario 19 d., trečiadienis, 9.00–11.30 val. ir 11.30–12.30 val. (koordinatorių posėdis) ir 15.00–18.30 val.
2020 m. vasario 20 d., ketvirtadienis, 9.00–12.30 val.
Briuselis
Salė: József Antall (6Q2)
2020 m. vasario 19 d. 9.00–11.30 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2020 m. sausio 20–21 d.	PV – PE646.953v01-00

3.	Pirmininko pranešimai dėl koordinatorių sprendimų
4.	Pirmininko pranešimai
5.	Dabartinė vykstančių trišalio dialogo derybų padėtis
INTA/9/01200
	Ataskaita komitetui

6.	2018 m. metinis pranešimas dėl bendros prekybos politikos įgyvendinimo
INTA/9/02089
	2019/2197(INI)	

Pranešėjas:

Jörgen Warborn (PPE)

Atsakingas komitetas:

INTA


Nuomonę teikiantis komitetas:

DEVE
 
	Keitimasis nuomonėmis

7.	Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos susitarimo pasikeičiant laiškais sudarymo Sąjungos vardu, atsižvelgiant į derybas pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį dėl Šveicarijos pakeistų PPO nuolaidų, taikomų papildomai neapdorotai mėsai su prieskoniais
INTA/9/01431
***	2019/0196(NLE)	12482/2019 – C9-0194/2019

Pranešėjas:

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

INTA


 
	Rekomendacijos projekto svarstymas (pritarimas)

8.	Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui
INTA/9/02112
	2019/2209(INI)	

Nuomonės referentė:

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

AFET –
Petras Auštrevičius (RENEW)
PR – PE646.863v01-00
 
	Nuomonės projekto svarstymas

9.	Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų, rengiantis 2020 m. gegužės mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui
INTA/9/02114
	2019/2210(INI)	

Nuomonės referentas:

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

AFET –
Tonino Picula (S&D)
PR – PE646.913v01-00
 
	Nuomonės projekto svarstymas

10.	Ataskaitos dėl bendrosios lengvatų sistemos 2018–2019 m. laikotarpiu pristatymas
2020 m. vasario 19 d. 11.30–12.30 val. (uždaras)
11.	Koordinatorių posėdis
2020 m. vasario 19 d. 15.00–16.30 val.
12.	Keitimasis nuomonėmis su už prekybą atsakingu Komisijos nariu Philu Hoganu struktūrinio dialogo su Komisija klausimais
2020 m. vasario 19 d. 16.30–18.30 val.
13.	Stebėsenos grupių veikla
INTA/9/01201
	Ataskaita komitetui

14.	Kambodžai taikomų muitų tarifų lengvatų laikino atšaukimo pagal BLS reglamentą (Reglamentas (ES) Nr. 978/2012) procedūros dabartinė padėtis
Uždaras
15.	Tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo sistema. Pasirengimo ją įgyvendinti padėtis
* * *
2020 m. vasario 20 d. 9.00–10.00 val.
16.	Europos Sąjungos teisės taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą
INTA/9/02125
***I	2019/0273(COD)	COM(2019)0623 – C9-0197/2019

Pranešėja:

Marie-Pierre Vedrenne (RENEW)

Atsakingas komitetas:

INTA


 
	Keitimasis nuomonėmis

17.	Komisijos pristatymas su plieno produktais susijusios apsaugos priemonių padėties po pirmosios peržiūros ir tolesnių veiksmų tema
2020 m. vasario 20 d. 10.00–12.30 val.
Dalyvauja Parlamentinės konferencijos Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) klausimais iniciatyvinio komiteto nariai
18.	PPO reforma
– Keitimasis nuomonėmis su Kanados ambasadoriumi PPO Stephenu de Boeru
19.	PPO derybos dėl subsidijų žvejybai
20.	Keitimasis nuomonėmis dėl 2020 m. sausio 14 d. vykusio Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos prekybos ministrų trišalio susitikimo dėl PPO taisyklių rezultatų
21.	Kiti klausimai
22.	Kiti posėdžiai
	2020 m. kovo 16–17 d. (Briuselis)



