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Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro mezinárodní obchod

INTA_PV(2019)0723_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 23. července 2019 od 15:00 do 17:00

BRUSEL

Schůze byla zahájena v úterý 23. července 2019 v 15:03 a předsedal jí Jan Zahradil 
(místopředseda).

1. Přijetí pořadu jednání 
INTA_OJ(2019)0723_1

Pořad jednání byl přijat beze změn. 

2. Sdělení předsedy

Vystoupili: Jan Zahradil. 

3. Sdělení předsedy týkající se rozhodnutí koordinátorů

Rozhodnutí, která koordinátoři přijali na své schůzi konané dne 18. července 2019 ve 
Štrasburku, jsou připojena k tomuto zápisu. 

Viz příloha 1.

Vystoupili: Jan Zahradil. 

4. Výměna názorů s komisařkou pro obchod Cecilií Malmströmovou o nejnovějším 
vývoji obchodní politiky EU

Vystoupili: Jan Zahradil, Cecilia Malmström (Komise), Christophe Hansen, Kathleen 
Van Brempt, Karin Karlsbro, Heidi Hautala, Markus Buchheit, Geert Bourgeois, 
Helmut Scholz, Tiziana Beghin, Enikő Győri, Jörgen Warborn, Luisa Regimenti, 
Aurore Lalucq, Joachim Schuster, Seán Kelly, Witold Jan Waszczykowski, Inma 
Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Martina Anderson, Anna Cavazzini, Iuliu 
Winkler, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Reinhard Bütikofer. 

5. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
INTA/9/00543
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2019/2028(BUD)

Zpravodaj:
Bernd Lange (S&D)

Příslušný výbor:
BUDG

 výměna názorů

Vystoupili: Jan Zahradil, Sofia Munoz Albarran (Komise), Christophe Hansen, Geert 
Bourgeois, Helmut Scholz. 

6. Různé

7. Příští schůze
 2. září 2019, od 15:00 do 17:00 a od 17:00 do 18:30 (Brusel)
 3. září 2019 od 9:00 do 12:30 a od 15:00 do 18:30 (Brusel)
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Příloha 1 – Rozhodnutí koordinátorů ze schůze konané dne 18. července 
2019 

Rozhodnutí koordinátorů výboru INTA

Čtvrtek 18. července 2019 (neveřejná schůze)

Štrasburk

Místnost: Louise Weiss (S4.5)

1. Sdělení předsedy

1.1. Pořádání schůzí

Rozhodnutí: 

- Koordinátoři rozhodli, že schůze koordinátorů se uskuteční na konci první půldenní 
části schůze výboru. Za výjimečných okolností může předseda schůzi svolat i v jiném čase.

- Koordinátoři rozhodli, že hlasování se bude konat buď v 10:00, nebo v 16:00. Je-li 
schůze rozložena do tří půldnů, hlasování proběhne druhý den v 10:00. Je-li schůze 
naplánována do dvou půldnů, hlasování proběhne druhý půlden v 10:00 nebo 16:00.

- Koordinátoři rozhodli, že schůze koordinátorů se účastní pouze koordinátoři. Dále na 
ně mohou být přizváni místopředsedové, aby nahradili předsedu, nebo jedná-li se o výjimečné 
případy.

- Koordinátoři rozhodli, že pozvánky na schůze koordinátorů budou zasílány i určeným 
osobám ze sekretariátu nezařazených poslanců.

1.2. Jazykový profil výboru

Rozhodnutí:

- Pokud to umožní zdroje a velikost zasedací místnosti, bude zajištěno tlumočení 
v plném rozsahu podle jazykového profilu výboru (20 jazyků): FR (francouzština), DE 
(němčina), IT (italština), NL (nizozemština), EN (angličtina), DA (dánština), EL (řečtina), ES 
(španělština), PT (portugalština), FI (finština), SV (švédština), CS (čeština), ET (estonština), 
HU (maďarština), LT (litevština), LV (lotyšština), PL (polština), SK (slovenština), BG 
(bulharština), RO (rumunština);

- Zasedací místnosti s 16 tlumočnickými kabinami: FR (francouzština), DE (němčina), 
IT (italština), NL (nizozemština), EN (angličtina), DA (dánština), EL (řečtina), ES 
(španělština), PT (portugalština), FI (finština), SV (švédština), CS (čeština), HU 
(maďarština), PL (polština), SK (slovenština), RO (rumunština);
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- Zasedací místnosti s 12 tlumočnickými kabinami: FR (francouzština), DE (němčina), 
IT (italština), NL (nizozemština), EN (angličtina), ES (španělština), FI (finština), SV 
(švédština), CS (čeština), HU (maďarština), PL (polština), RO (rumunština);

1.3. Příprava slyšení kandidátů na komisaře

Rozhodnutí: 

- Koordinátoři vzali na vědomí postup přípravy pěti otázek k písemnému zodpovězení 
pro kandidáta na post komisaře pro obchod a vyzvali politické skupiny, aby do 27. srpna na 
sekretariátu předložili připomínky k diskusi, která proběhne na příští schůzi koordinátorů; 

- rozhodnutí o tom, ke kterým dalším slyšením by měl být výbor INTA přidružen nebo 
přizván, přijmou na příští schůzi koordinátorů podle toho, jak budou portfolia a úkoly 
rozděleny mezi kandidáty na komisaře.  

2. Systém přidělování zpráv a stanovisek politickým skupinám

Rozhodnutí: Ponechat systém přidělování zpráv a stanovisek používaný v osmém 
legislativním období.

3. Pokyny pro monitorovací skupiny a jmenování stálých zpravodajů 

Rozhodnutí: 

- Koordinátoři rozhodli, že výbor INTA bude v zásadě pokračovat v dosavadní praxi 
zřizování monitorovacích skupin a jmenování stálých zpravodajů výboru INTA, a schválili 
upravené „Pokyny výboru INTA pro stálé zpravodaje a monitorovací skupiny pro vyjednávání 
a plnění mezinárodních obchodních a investičních dohod“;

- dále vyzvali politické skupiny, aby do 27. srpna na sekretariátu předložily návrhy na 
seznam monitorovacích skupin, který bude projednán na příští schůzi koordinátorů; 
rozhodnutí o konečném seznamu monitorovacích skupin odložili na příští schůzi koordinátorů 
a na schůzi koordinátorů dne 23. září rozhodnou o rozdělení monitorovacích skupin mezi 
politické skupiny podle poměrného d´Hondtova alokačního systému.

4. Pokyny pro akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty

Rozhodnutí: Koordinátoři schválili aktualizované „Pokyny výboru INTA pro akty 
v přenesené pravomoci a prováděcí akty“.

5. Pokyny pro třístranná jednání

Rozhodnutí: Koordinátoři schválili aktualizované „Pokyny výboru INTA pro 
interinstitucionální jednání v rámci řádných legislativních postupů“.

6. Pravidla pro hlasování ve výboru INTA

Rozhodnutí: Koordinátoři schválili aktualizovaná „Pravidla hlasování ve výboru INTA“.
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7. Neukončené postupy z 8. legislativního období

Rozhodnutí: 

-           Koordinátoři potvrdili, že bude pokračovat práce na všech čtyřech legislativních 
návrzích, které nebyly dokončeny v 8. legislativním období (2016/0295(COD), 
2012/0060(COD), 2004/0148(COD), 2015/0027(COD)) a že tyto zprávy (kromě spisu 
2004/0148(COD), který je zmrazen, a je možné, že prozatím zůstane nepřidělen) budou 
přiděleny stejným zpravodajům/ politickým skupinám jako v předchozím legislativním období 
za 0 bodů. Dále vyzvali všechny politické skupiny, jež byly opětovně pověřeny vypracováním 
zpráv a jejichž zpravodajové již nejsou členy výboru INTA, aby jmenovaly zpravodaje a jeho 
jméno co nejdříve sdělily sekretariátu výboru INTA.

- Koordinátoři odložili rozhodnutí o přidělení 12 nelegislativních postupů, které nebyly 
ukončeny v 8. legislativním období (2019/0132(NLE), 2019/0099(NLE), 2018/0356(NLE), 
2018/0358(NLE), 2016/0038(NLE), 2015/0203(NLE), 2015/0012(NLE), 2014/0267(NLE), 
2013/0329(NLE), 2013/0273(NLE), 2008/0113(NLE), 2013/0159(NLE)), do jmenování 
stálých zpravodajů.

- Koordinátoři potvrdili rozhodnutí předchozích koordinátorů výboru INTA vypracovat 
stanoviska k pěti postupům, které nebyly ukončeny v 8. legislativním období 
(2019/2010(BUD), 2018/0166(APP), 2018/0427(NLE), 2017/0035(COD), 2016/0195(NLE)). 
Dále potvrdili, že tato stanoviska zůstávají přidělena stejným zpravodajům/ politickým 
skupinám jako v předchozím legislativním období za 0 bodů. Vyzvali všechny politické 
skupiny, jež byly opětovně pověřeny vypracováním stanovisek a jejichž zpravodajové již 
nejsou členy výboru INTA, aby jmenovaly zpravodaje a jeho jméno co nejdříve sdělily 
sekretariátu výboru INTA.

- Koordinátoři potvrdili rozhodnutí předchozích koordinátorů výboru INTA 
nevypracovat stanoviska k 21 postupům (2018/0310(NLE), 2018/2168(DEC), 
2018/0216(COD), 2018/0135(CNS), 2017/0166(NLE), 2017/0165(NLE), 2017/0033(NLE), 
2016/0253(NLE), 2016/0243(NLE), 2016/0055(NLE), 2016/0041(NLE), 2014/0270(NLE), 
2014/0220(NLE), 2013/0434(APP), 2012/0324(NLE), 2011/0073(COD), 2007/0241(NLE), 
2007/0024(NLE), 2005/0091(NLE), 1995/0057(NLE), 1998/0031(NLE)).

8. Jmenování zpravodajů – rozhodnutí o postupu

ZPRÁVY

8.1. Přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi 
Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

INTA/9/00467

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

Rozhodnutí: Rozhodnutí o postupu se odkládá na příští schůzi koordinátorů.

8.2. Uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, 
kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího 
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masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským 
společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a 
Ukrajinou na straně druhé

INTA/9/00529

*** 2019/0132(NLE) COM(2019)0267

Rozhodnutí: Rozhodnutí o jmenování zpravodaje se odkládá na příští schůzi koordinátorů.

8.3. Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné 
straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé

INTA/9/00391

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

8.4. Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou 
socialistickou republikou

INTA/9/00393

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

Rozhodnutí: 

- Koordinátoři rozhodli k návrhu doporučení k Dohodě o volném obchodu mezi 
Evropskou unií a Vietnamem (EVFTA) vypracovat nelegislativní usnesení výboru INTA 
v souladu s čl. 105 odst. 2, pokud k tomu udělí souhlas Konference předsedů;

- dále rozhodli k návrhu doporučení k dohodě o ochraně investic mezi EU a jejími 
členskými státy a Vietnamem (EVIPA) vypracovat nelegislativní usnesení výboru INTA 
v souladu s čl. 105 odst. 2, pokud k tomu udělí souhlas Konference předsedů;

- rozhodnutí o jmenování zpravodaje odložili na příští schůzi koordinátorů.

8.5. Uzavření dohody se Spojenými státy americkými o přidělení podílu na celní 
kvótě stanovené nařízením (ES) č. 617/2009 ze dne 13. července 2009 o otevření 
autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa

INTA/9/00613

*** 2019/0142(NLE) COM(2019)0297

Rozhodnutí: rozhodnutí o jmenování zpravodaje se odkládá na příští schůzi koordinátorů.

9. Jmenování zpravodajů – rozhodnutí o postupu

STANOVISKA

9.1. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

INTA/9/00543 2019/2028(BUD)
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Příslušný výbor: BUDG

Rozhodnutí: vypracovat návrh stanoviska ve formě dopisu (vypracuje předseda). 

10. Zprávy z vlastního podnětu

Rozhodnutí: Koordinátoři vyzvali politické skupiny, aby do 10. září sekretariátu předložily 
návrhy na zprávy z vlastního podnětu. 

11. Delegace a pracovní cesty ad hoc

Rozhodnutí: 

- Koordinátoři rozhodli, že požádají o povolení vyslat v 44. týdnu (od 28. října do 
1. listopadu 2019) delegaci výboru INTA do Vietnamu;

- schválili žádost vyslat ve dnech 7. a 8. října 2019 delegaci ad hoc do Ženevy na schůzi 
řídícího výboru Parlamentní konference o WTO (7. října) a na veřejné fórum WTO (8. října);

- vyzvali politické skupiny, aby do 10. září předložily sekretariátu návrhy na pracovní 
cesty /delegace ad hoc výboru INTA na období od ledna do června 2020 (s uvedením země, 
měst, dat a důvodu);

- souhlasili, že bude nadále používán současný systém, kdy se na domácí pracovní cesty 
i cesty delegací ad hoc do zahraničí uplatňuje rotační d´Hondtův systém na základě 
samostatných tabulek, přičemž tento systém se nebude vztahovat na zpravodaje, předsedu 
výboru a předsedu stálé delegace, kteří mají automaticky zaručenou účast, d´Hondtovy 
tabulky nebudou během legislativního období vynulovány, nebudou se hromadit nevyužité 
termíny a v případě patové situace se rozhodne podle celkové velikosti politických skupin;

12. Slyšení, studie a semináře

12.1. Slyšení

Rozhodnutí: 

- Koordinátoři vyzvali politické skupiny, aby do 27. srpna předložily sekretariátu 
návrhy na slyšení ve výboru INTA, která jsou stále naplánována na období od října do 
prosince 2019 (s uvedením témat, odůvodnění, termínů, počtu hostů a souvisejících 
informací);

- dále vyzvali politické skupiny, aby do 9. září předložily sekretariátu návrhy na slyšení 
ve výboru INTA na období od ledna do června 2020 (s uvedením témat, odůvodnění, termínů, 
počtu hostů a souvisejících informací);

- vyzvali politické skupiny, aby do 9. září předložily sekretariátu návrhy na semináře 
a studie výboru INTA na období od ledna do června 2020 (s uvedením témat, 
odůvodnění/pozadí a preferovaných termínů).
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13. Řídící výbor parlamentní konference o WTO

Rozhodnutí: 

- Koordinátoři schválili, aby Parlamentní konference o WTO, řídící výbor a řídící 
skupina pokračovaly v činnosti;

- rozhodnutí o složení delegace EP v řídícím výboru odložili na příští schůzi 
koordinátorů.

14. Návrhy usnesení (článek 143 jednacího řádu)

Rozhodnutí: Koordinátoři rozhodli vzít na vědomí předložený návrh usnesení v rámci celkové 
činnosti výboru INTA, avšak v návaznosti na něj nepodnikat žádné konkrétní kroky a 
v souladu s čl. 143 odst. 6 jednacího řádu informovat autora o rozhodnutí výboru.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Jan Zahradil (1), Iuliu Winkler (1), Anna-Michelle Asimakopoulou (1), Marie-Pierre Vedrenne (1)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Enikő Győri (1), Christophe Hansen (1), Sven Simon (1), Jörgen Warborn (1), Miroslav Číž (1), Jude Kirton-Darling (1), Inma 
Rodríguez-Piñero (1), Kathleen Van Brempt (1), Jordi Cañas (1), Karin Karlsbro (1), Samira Rafaela (1), Liesje Schreinemacher (1), 
Marie-Pierre Vedrenne (1), Anna Cavazzini (1), Markéta Gregorová (1), Heidi Hautala (1), Roman Haider (1), Maximilian Krah (1), 
Luisa Regimenti (1), André Rougé (1), Geert Bourgeois (1), Jan Zahradil (1), Helmut Scholz (1), Tiziana Beghin (1), Emmanouil 
Fragkos (1)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Seán Kelly (1), Andrey Kovatchev (1), Liudas Mažylis (1), Angelika Winzig (1), Aurore Lalucq (1), Javier Moreno Sánchez (1), 
Joachim Schuster (1), Svenja Hahn (1), Reinhard Bütikofer (1), Markus Buchheit (1), Herve Juvin (1), Peter Kofod (1), Nosheena 
Mobarik (1), Witold Jan Waszczykowski (1), Martina Anderson (1), Márton Gyöngyösi (1)

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 23.7.2019, 15.00-17.00



PE639.820v01-00 10/12 PV\1186591CS.docx

CS

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l’invitation du président/ 
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