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Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om International Handel

INTA_PV(2019)0723_1

PROTOKOL
fra mødet den 23. juli 2019 kl. 15.00-17.00

BRUXELLES

Mødet åbnet tirsdag den 23. juli 2019 kl. 15.03 af Jan Zahradil (næstformand).

1. Vedtagelse af dagsorden INTA_OJ(2019)0723_1

Dagsordenen vedtoges uden ændringer. 

2. Meddelelser fra formanden

Indlæg: Jan Zahradil. 

3. Meddelelse fra formanden om koordinatorernes afgørelser

Koordinatorernes afgørelser fra koordinatormødet den 18. juli 2019 i Strasbourg er 
vedføjet denne protokol. 

Se koordinatorens afgørelser i bilag 1.

Indlæg: Jan Zahradil. 

4. Drøftelse med Cecilia Malmström, kommissær med ansvar for handel, om den 
seneste udvikling i EU's handelspolitik

Indlæg: Jan Zahradil, Cecilia Malmström (Kommissionen), 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. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle 
sektioner
INTA/9/00543
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2019/2028(BUD)

Ordfører for udtalelse:
Bernd Lange (S&D)

Kor.udv.:
BUDG

 Drøftelse

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

6. Diverse sager

7. Næste møder
 2. september 2019 kl. 15.00-17.00 og kl. 17.00-18.30 i Bruxelles
 3. september 2019 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30 i Bruxelles
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Bilag 1 - Koordinatorernes afgørelser fra mødet den 18. juli 2019 

INTA Koordinatorernes afgørelser

Torsdag den 18. juli 2019 (for lukkede døre)

Strasbourg

Mødelokale: Louise Weiss-Bygningen S4.5

1. Meddelelser fra formanden

1.1. Afholdelse af møder

Afgørelse: 

- vedtog, at koordinatormødet ville finde sted ved afslutningen af udvalgets første halve 
dag. Under ekstraordinære omstændigheder ville formanden indkalde til møde på et andet 
tidspunkt.

- vedtog, at afstemninger enten ville finde sted kl. 10.00 eller kl. 16.00. Hvis mødet var 
på tre halve dage, ville de finde sted den anden dag kl. 10.00. Hvis mødet var på to halve 
dage, ville de finde sted i den andel halvdel kl. 10.00 eller kl. 16.00.

- vedtog, at kun koordinatorerne blev indbudt til at deltage i koordinatormødet. 
Næstformændene kunne indbydes til at træde i stedet for formanden eller i særlige tilfælde.

- vedtog, at indbydelserne til koordinatormødet også ville omfatte den udpegede person 
i løsgængernes sekretariat.

1.2. Udvalgets sprogprofil

Afgørelse:

- Når ressourcerne og størrelsen af lokalerne tillod det, ville der blive stillet tolkning til 
rådighed for udvalgets sprogprofil (20 sprog) på følgende måde: FR (fransk), DE (tysk), IT 
(italiensk), NL (nederlandsk), EN (engelsk), DA (dansk), EL (græsk), ES (spansk), PT 
(portugisisk), FI (finsk), SV (svensk), CS (tjekkisk), ET (estisk), HU (ungarsk), LT (litauisk), 
LV (lettisk), PL (polsk), SK (slovakisk), BG (bulgarsk), RO (rumænsk).

- Til mødelokaler med 16 kabiner: FR (fransk), DE (tysk), IT (italiensk), NL 
(nederlandsk), EN (engelsk), DA (dansk), EL (græsk), ES (spansk), PT (portugisisk), FI 
(finsk), SV (svensk), CS (tjekkisk), HU (ungarsk), PL (polsk), SK (slovakisk), RO (rumænsk).

- Til mødelokaler med 12 kabiner: FR (fransk), DE (tysk), IT (italiensk), NL 
(nederlandsk), EN (engelsk), ES (spansk), FI (finsk), SV (svensk), CS (tjekkisk), HU (ungarsk), 
PL (polsk), RO (rumænsk).
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1.3. Forberedelse af høringen/høringerne af de indstillede kommissær(er) 

Afgørelse: 

- noterede sig proceduren vedrørende forberedelse af fem skriftlige forespørgsler til den 
indstillede kommissær for handel og opfordrede de politiske grupper til senest den 27. august 
at sende sekretariatet deres bemærkninger med henblik på en efterfølgende drøftelse på næste 
koordinatormøde; 

- udsatte afgørelsen om, hvilke andre høringer INTA-udvalget skulle deltage i eller 
indbydes til, afhængigt af fordelingen af porteføljer og opgaver mellem de indstillede 
kommissærer, til det næste koordinatormøde.  

2. Ordning for tildeling af betænkninger og udtalelser til politiske grupper

Afgørelse: Det vedtoges at fortsætte med den samme ordning for tildeling af betænkninger og 
udtalelser som i den 8. valgperiode.

3. Retningslinjer for overvågningsgrupper og udnævnelse af faste ordførere

Afgørelse: 

- vedtog i princippet, at INTA ville fortsætte med den hidtidige praksis med at oprette 
INTA-overvågningsgrupper og udnævne INTA's faste ordførere, og godkendte de ændrede 
INTA-retningslinjer for faste ordførere og overvågningsgrupper for forhandlinger og 
gennemførelse af internationale handels- og investeringsaftaler;

- opfordrede de politiske grupper til senest den 27. august at sende sekretariatet deres 
forslag til listen over overvågningsgrupper med henblik på en efterfølgende drøftelse på det 
næste koordinatormøde; udsatte afgørelsen om den nøjagtige liste over overvågningsgrupper 
til det næste koordinatormøde og udsatte afgørelsen om fordeling af overvågningsgrupper 
mellem de politiske grupper i overensstemmelse med den proportionale d'Hondtske 
fordelingsordning til koordinatormødet den 23. september.

4. Retningslinjer om delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter

Afgørelse: godkendte INTA-udvalgets opdaterede retningslinjer om delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter.

5. Retningslinjer om trepartsforhandlinger

Afgørelse: godkendte INTA-udvalgets opdaterede retningslinjer om interinstitutionelle 
forhandlinger i de almindelige lovgivningsprocedurer.

6. Bestemmelser om afstemning i INTA-udvalget

Afgørelse: godkendte de opdaterede bestemmelser om afstemning i INTA-udvalget.
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7. Procedurer, der henligger fra den 8. valgperiode

Afgørelse: 

bekræftede at fortsætte med alle de 4 lovgivningsforslag, der ikke blev afsluttet i den 8. 
valgperiode (2016/0295(COD), 2012/0060(COD), 2004/0148(COD), 2015/0027(COD)), og 
bekræftede tildelingen af tre af disse betænkninger (undtagen 2004/0148(COD), som var 
blokeret, og som for øjeblikket ikke kunne blive tildelt) til ordførerne/de politiske grupper, der 
havde ordførerskabet i den foregående valgperiode med 0 point; anmodede alle politiske 
grupper, hvis ordførerskab blev genbekræftet, men hvor ordføreren ikke længere var medlem 
af INTA, om at udpege en ordfører og orientere INTA-sekretariatet herom så hurtigt som 
muligt.

- udsatte afgørelsen om tildeling af 12 ikke-lovgivningsmæssige procedurer, som ikke 
blev afsluttet i den 8. valgperiode (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)), indtil der var truffet 
afgørelse om de faste ordførere.

- bekræftede de tidligere INTA-koordinatorers afgørelse om at udarbejde udkast til 
udtalelser til 5 procedurer, som ikke blev afsluttet i den 8. valgperiode (2019/2010(BUD), 
2018/0166(APP), 2018/0427(NLE), 2017/0035(COD), 2016/0195(NLE)). bekræftede 
tildelingen af udtalelser til den rådgivende ordfører/de politiske grupper, som var blevet 
tildelt i den foregående valgperiode med 0 point. anmodede alle politiske grupper, hvis 
ordførerskab blev genbekræftet, men hvor ordføreren for udtalelsen ikke længere var medlem 
af INTA, om at udpege en ordfører for udtalelsen og orientere INTA-sekretariatet herom så 
hurtigt som muligt.

- bekræftede de tidligere INTA-koordinatorers afgørelse om ikke at udarbejde udkast til 
udtalelser til 21 procedurer (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. Valg af ordførere – valg af behandlingsform

BETÆNKNINGER

8.1. Salomonøernes tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det 
Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side

INTA/9/00467

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

Afgørelse: udsatte afgørelsen om ordføreren til det næste koordinatormøde.

8.2. Indgåelse af aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og 
Ukraine om ændring af de handelspræferencer for fjerkrækød og tilberedt 
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fjerkrækød, der er fastsat i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og 
Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side 
og Ukraine på den anden side

INTA/9/00529

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

Afgørelse: udsatte afgørelsen om ordføreren til det næste koordinatormøde.

8.3. Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens 
medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den 
anden side

INTA/9/00391

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

8.4. Indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den 
Socialistiske Republik Vietnam

INTA/9/00393

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

Afgørelse: 

- vedtog at ledsage udkastet til henstilling om frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam 
(EVFTA) af en ikke-lovgivningsmæssig INTA-beslutning i overensstemmelse med 
forretningsordenens artikel 105, stk. 2, indtil Formandskonferencens godkendelse.

- vedtog at ledsage udkastet til henstilling om investeringsbeskyttelsesaftalen mellem 
EU og dens medlemsstater af en ikke-lovgivningsmæssig INTA-beslutning i overensstemmelse 
med forretningsordenens artikel 105, stk. 2, indtil Formandskonferencens godkendelse.

- udsatte afgørelsen om ordføreren til det næste koordinatormøde.

8.5. Indgåelse af en aftale med Amerikas Forenede Stater om tildelingen til USA af en 
andel af det toldkontingent, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 617/2009 af 13. 
juli 2009 om åbning af et autonomt toldkontingent for import af oksekød af høj 
kvalitet

INTA/9/00613

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

Afgørelse: udsatte afgørelsen om ordføreren til det næste koordinatormøde.

9. Valg af ordførere – valg af behandlingsform

UDTALELSER
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9.1. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle 
sektioner

INTA/9/00543 2019/2028(BUD)

Kor.udv.: BUDG

Afgørelse: Det vedtoges at udarbejde et udkast til udtalelse i form af en skrivelse. 

10. Initiativbetænkninger

Afgørelse: opfordrede de politiske grupper til senest den 10. september at sende sekretariatet 
deres forslag til initiativbetænkninger. 

11. Delegationsrejser og ad hoc-delegationsrejser

Afgørelse: 

- vedtog at anmode om tilladelse til at sende en delegation fra INTA til Vietnam i uge 44 
(28. oktober til 1. november 2019);

- godkendte anmodningen om tilladelse til at sende en ad hoc-delegation til Genève den 
7. og 8. oktober 2019 for at deltage i styringsudvalget for Den Parlamentariske Konference 
om WTO den 7. oktober og WTO's offentlige forum den 8. oktober;

- opfordrede de politiske grupper til senest den 10. september at sende sekretariatet 
deres forslag til INTA-delegationsrejser/ad hoc-delegationsrejser, der skulle finde sted fra 
januar til juni 2020 (med forslag til land, byer, datoer og årsager);

- vedtog at fortsætte med at anvende den nuværende ordning for anvendelse af 
d'Hondtske metode for både interne delegationsrejser og eksterne ad hoc-delegationer 
baseret på særskilte tabeller, hvor ordføreren formanden og formanden for den stående 
delegation ikke var omfattet d'Hondtske metode d'Hondtske og automatisk var sikret en plads, 
herunder ingen nulstilling af d'Hondt-tabellerne i valgperioden; ingen besparelser af 
uudnyttede slots, og princippet om at politiske gruppers samlede størrelse var afgørende i 
tilfælde af lighed.

12. Høringer, undersøgelser og workshops

12.1. Høringer

Afgørelse: 

- opfordrede de politiske grupper til senest den 27. august at sende deres forslag til 
INTA-høringer, der skulle finde sted i oktober-december 2019 (med emne, begrundelse, 
datoer, antal gæster og baggrund);

- opfordrede de politiske grupper til senest den 9. september at sende deres forslag til 
INTA-høringer, der skulle finde sted i januar-juni 2020 (med emne, begrundelse, datoer, antal 
gæster og baggrund);

- opfordrede de politiske grupper til senest den 9. september at sende deres forslag til 
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INTA-workshops og -undersøgelser, der skulle afholdes i januar-juni 2020 (med emne, 
begrundelse/baggrund, og den foretrukne tidsplan);

13. Styringsudvalget for Den Parlamentariske Konference om WTO

Afgørelse: 

- godkendte videreførelsen af aktiviteterne i WTO's Parlamentariske Konference, 
styrelsesudvalget og styringsgruppen;

- udsatte afgørelsen om sammensætningen af EP-delegationen til styringsudvalget til 
det næste koordinatormøde.

14. Forslag til beslutning (artikel 143)

Afgørelse: besluttede at tage hensyn til beslutningsforslaget i INTA-udvalgets samlede 
arbejde, uden at der dog ville blive foretaget noget specifikt, og forfatteren skulle orienteres 
om udvalgets beslutning i henhold til forretningsordenens artikel 143, stk. 6.
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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
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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/ 
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ 
Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Cecilia Malmström, Sofia Munoz Albarran, Andrea Nicolas, Vicenzo Greco, Cristopher Ruff, Sebastian Kurpas, Juan Martinez, 
Maxime Obe, Silvia Formentini, Gijs Berends

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

EEAS Ruth Kaufmann-Muhler, Guus Houttnin 

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Mavas Mangan (Swedish Permanent Representation), Kristin Eckardt Hannsen (Swedish Permanent Representation), Kathleen Stranz 
(German Permanent Representation) 
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
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