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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

INTA_PV(2019)0723_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 23ης Ιουλίου 2019, από 15.00 έως 17.00

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019 στις 15.03, υπό την προεδρία του Jan 
Zahradil (αντιπροέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης INTA_OJ(2019)0723_1

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται χωρίς τροποποιήσεις. 

2. Ανακοινώσεις της προεδρίας

Ομιλητές: Jan Zahradil. 

3. Ανακοινώσεις της προεδρίας σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών 

Οι αποφάσεις των συντονιστών από τη συνεδρίαση τους που πραγματοποιήθηκε στις 
18 Ιουλίου 2019 στο Στρασβούργο επισυνάπτονται στα παρόντα πρακτικά. 

Βλ. παράρτημα 1 για τις αποφάσεις των συντονιστών.

Ομιλητές: Jan Zahradil. 

4. Ανταλλαγή απόψεων με τη Cecilia Malmström, Επίτροπο αρμόδια για το 
Εμπόριο, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην εμπορική πολιτική της ΕΕ

Ομιλητές: Jan Zahradil, Cecilia Malmström (ΕΕ), 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. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - 
όλα τα τμήματα



PE639.820v01-00 2/12 PV\1186591EL.docx

EL

INTA/9/00543
2019/2028(BUD)

Συντάκτης γνωμοδότησης:
Bernd Lange (S&D)

Επί της ουσίας:
BUDG

 Ανταλλαγή απόψεων

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

6. Διάφορα

7. Προσεχείς συνεδριάσεις
 2 Σεπτεμβρίου 2019, 15.00 – 17.00 και 17.00 – 18.30 (Βρυξέλλες)
 3 Σεπτεμβρίου 2019, 9.00 – 12.30 και 15.00 – 18.30 (Βρυξέλλες)
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Παράρτημα 1 - Αποφάσεις των συντονιστών της συνεδρίασης της 18ης 
Ιουλίου 2019 

Αποφάσεις των συντονιστών της επιτροπής INTA

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 (κεκλεισμένων των θυρών)

Στρασβούργο

Αίθουσα: Louise Weiss (S4.5)

1. Ανακοινώσεις της προεδρίας

1.1. Οργάνωση της συνεδρίασης

Απόφαση: 

- Συμφωνείται ότι η συνεδρίαση των συντονιστών θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του 
πρώτου μισού της ημέρας της συνεδρίασης της επιτροπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο 
πρόεδρος θα συγκαλεί τη συνεδρίαση σε διαφορετικό χρονικό πλαίσιο.

- Συμφωνείται ότι η ώρα ψηφοφορίας θα διεξαχθεί είτε στις 10.00 είτε στις 16.00. Εάν η 
συνεδρίαση διαρκεί τρία μισά ημέρας, θα διεξαχθεί κατά τη δεύτερη ημέρα, στις 10.00. Εάν η 
συνεδρίαση διαρκεί δύο μισά ημέρας, θα διεξαχθεί κατά τη δεύτερη μισή ημέρα στις 10.00 ή 
στις 16.00.

- Συμφωνείται ότι στις συνεδριάσεις των συντονιστών καλούνται μόνο οι συντονιστές. 
Είναι δυνατόν να καλούνται οι αντιπρόεδροι, προκειμένου να αντικαταστήσουν τον πρόεδρο ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

- Συμφωνείται ότι οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις των συντονιστών θα 
περιλαμβάνουν επίσης το διοριζόμενο πρόσωπο της γραμματείας των μη εγγεγραμμένων μελών.

1.2. Γλωσσικό προφίλ της επιτροπής

Απόφαση:

- Εφόσον οι πόροι και το μέγεθος των αιθουσών το επιτρέψουν, θα παρέχεται διερμηνεία 
για το πλήρες γλωσσικό προφίλ της επιτροπής (20 γλώσσες) ως εξής: Γαλλικά (FR), Γερμανικά 
(DE), Ιταλικά (IT), Ολλανδικά (NL), Αγγλικά (EN), Δανικά (DA), Ελληνικά (EL), Ισπανικά 
(ES), Πορτογαλικά (PT), Φινλανδικά (FI), Σουηδικά (SV), Τσεχικά (CS), Εσθονικά (ET), 
Ουγγρικά (HU), Λιθουανικά (LT), Λετονικά (LV), Πολωνικά (PL), Σλοβακικά (SK), 
Βουλγαρικά (BG), Ρουμανικά (RO)

- Για αίθουσες συνεδριάσεων με 16 θαλάμους: Γαλλικά (FR), Γερμανικά (DE), Ιταλικά 
(IT), Ολλανδικά (NL), Αγγλικά (EN), Δανικά (DA), Ελληνικά (EL), Ισπανικά (ES), 
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Πορτογαλικά (PT), Φινλανδικά (FI), Σουηδικά (SV), Τσεχικά (CS), Ουγγρικά (HU), Πολωνικά 
(PL), Σλοβακικά (SK), Ρουμανικά (RO)

- Για αίθουσες συνεδριάσεων με 12 θαλάμους: Γαλλικά (FR), Γερμανικά (DE), Ιταλικά 
(IT), Ολλανδικά (NL), Αγγλικά (EN), Ισπανικά (ES), Φινλανδικά (FI), Σουηδικά (SV), Τσεχικά 
(CS), Ουγγρικά (HU), Πολωνικά (PL), Ρουμανικά (RO)

1.3. Προετοιμασία για τις ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων

Απόφαση: 

- Λαμβάνεται υπό σημείωση η διαδικασία που αφορά την προετοιμασία πέντε γραπτών 
ερωτήσεων προς τον ορισθέντα Επίτροπο για θέματα εμπορίου και καλούνται οι πολιτικές 
ομάδες να υποβάλουν στη γραμματεία έως τις 27 Αυγούστου τις παρατηρήσεις τους ενόψει της 
επακόλουθης συζήτησης κατά την επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών. 

- Αναβάλλεται έως την επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών η λήψη απόφασης σχετικά 
με τις άλλες ακροάσεις στις οποίες η INTA θα πρέπει να συμμετέχει ή να κληθεί, ανάλογα με 
την κατανομή των χαρτοφυλακίων και των καθηκόντων μεταξύ των ορισθέντων Επιτρόπων.  

2. Σύστημα ανάθεσης εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων στις πολιτικές ομάδες

Απόφαση: Να συνεχισθεί η εφαρμογή του ίδιου συστήματος ανάθεσης εκθέσεων και 
γνωμοδοτήσεων όπως κατά την 8η κοινοβουλευτική περίοδο.

3. Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ομάδες παρακολούθησης και τον ορισμό 
μόνιμων εισηγητών

Απόφαση: 

- Συμφωνείται κατ’ αρχήν ότι η INTA θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει την προηγούμενη 
πρακτική συγκρότησης ομάδων παρακολούθησης και διορισμού των μόνιμων εισηγητών και 
εγκρίνονται οι τροποποιημένες κατευθυντήριες γραμμές της INTA σχετικά με τους μόνιμους 
εισηγητές και τις ομάδες παρακολούθησης για τις διαπραγματεύσεις και την εφαρμογή της 
διεθνούς εμπορικής και επενδυτικής συμφωνίας.

- Καλούνται οι πολιτικές ομάδες να υποβάλουν στη γραμματεία έως τις 27 Αυγούστου τις 
προτάσεις τους σχετικά με τον κατάλογο των ομάδων παρακολούθησης, ενόψει της 
επακόλουθης συζήτησης στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών. Αναβάλλεται έως την 
επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών η λήψη απόφασης σχετικά με τον ακριβή κατάλογο των 
ομάδων παρακολούθησης και αναβάλλεται έως τη συνεδρίαση συντονιστών της 23ης 
Σεπτεμβρίου η λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή των ομάδων παρακολούθησης μεταξύ 
των πολιτικών ομάδων σύμφωνα με το αναλογικό σύστημα κατανομής d’Hondt.

4. Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές 
πράξεις

Απόφαση: Εγκρίνονται οι επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές της INTA σχετικά με τις 
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις.

5. Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους τριμερείς διαλόγους
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Απόφαση: Εγκρίνονται οι επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές της INTA σχετικά με τις 
διοργανικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

6. Κανόνες που διέπουν την ψηφοφορία στην επιτροπή INTA

Απόφαση: Εγκρίνονται οι επικαιροποιημένοι κανόνες που διέπουν την ψηφοφορία στην 
επιτροπή INTA.

7. Διαδικασίες που είχαν ανασταλεί κατά την 8η κοινοβουλευτική περίοδο

Απόφαση: 

-           Επιβεβαιώνεται ότι θα προχωρήσουν και οι 4 νομοθετικές προτάσεις που δεν είχαν 
ολοκληρωθεί κατά την 8η κοινοβουλευτική περίοδο (2016/0295(COD), 2012/0060(COD), 
2004/0148(COD), 2015/0027(COD)), και επιβεβαιώνεται ότι τρεις από αυτές τις εκθέσεις θα 
ανατεθούν (εκτός από την 2004/0148(COD), η οποία έχει ανασταλεί και επί του παρόντος δεν 
είναι δυνατόν να ανατεθεί) στους εισηγητές/στις πολιτικές ομάδες που είχαν καθήκοντα 
εισηγητή κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου για 0 μόρια. 
Καλούνται όλες οι πολιτικές ομάδες στις οποίες δόθηκε εκ νέου επιβεβαίωση για την ανάθεση 
καθηκόντων εισηγητή, αλλά πλέον δεν αποτελεί μέλος της INTA, να προβούν σε ορισμό νέου 
εισηγητή και να διαβιβάσουν την απόφαση στη γραμματεία της επιτροπής το συντομότερο 
δυνατόν.

- Αναβάλλεται η λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή 12 μη νομοθετικών 
διαδικασιών που δεν είχαν ολοκληρωθεί κατά την 8η κοινοβουλευτική περίοδο 
(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)), έως ότου ληφθεί απόφαση για τους μόνιμους εισηγητές.

- Επιβεβαιώνεται η απόφαση που είχε ληφθεί από προηγούμενους συντονιστές της INTA 
να συνταχθούν γνωμοδοτήσεις σε 5 διαδικασίες οι οποίες δεν είχαν ολοκληρωθεί κατά την 8η 
κοινοβουλευτική περίοδο (2019/2010(BUD), 2018/0166(APP), 2018/0427(NLE), 
2017/0035(COD), 2016/0195(NLE)). Επιβεβαιώνεται η ανάθεση των γνωμοδοτήσεων στους 
συντάκτες γνωμοδότησης/πολιτικές ομάδες που είχαν ανατεθεί κατά τη διάρκεια της 
προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου για 0 μόρια. Καλούνται όλες οι πολιτικές ομάδες στις 
οποίες δόθηκε εκ νέου επιβεβαίωση για την ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης αλλά ο 
συντάκτης τους  δεν αποτελεί πλέον μέλος της INTA να προβούν σε ορισμό νέου συντάκτη 
γνωμοδότησης και να διαβιβάσουν την απόφαση στη γραμματεία της επιτροπής το συντομότερο 
δυνατόν.

- Επιβεβαιώνεται η απόφαση που είχε ληφθεί από τους προηγούμενους συντονιστές της 
INTA να μη συνταχθούν γνωμοδοτήσεις για 21 διαδικασίες (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)).
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8. Ορισμός εισηγητών - απόφαση σχετικά με τη διαδικασία

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

8.1. Προσχώρηση των Νήσων Σολομώντος στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής 
σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του 
Ειρηνικού, αφετέρου

INTA/9/00467

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

Απόφαση: Η λήψη απόφασης για τον εισηγητή αναβάλλεται έως την επόμενη συνεδρίαση των 
συντονιστών.

8.2. Σύναψη της συμφωνίας με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση των εμπορικών 
προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος 
πουλερικών που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών 
μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου

INTA/9/00529

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

Απόφαση: Η λήψη απόφασης για τον εισηγητή αναβάλλεται έως την επόμενη συνεδρίαση των 
συντονιστών.

8.3. Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, 
αφετέρου

INTA/9/00391

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

8.4. Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

INTA/9/00393

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

Απόφαση: 

- Αποφασίζεται να συνοδεύεται το σχέδιο σύστασης σχετικά με τη συμφωνία ελεύθερων 
συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ (EVFTA) από μη νομοθετικό ψήφισμα της INTA 
σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Κανονισμού, εν αναμονή της έγκρισης της 
Διάσκεψης των Προέδρων
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- Αποφασίζεται να συνοδεύεται το σχέδιο σύστασης σχετικά με τη συμφωνία προστασίας 
των επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της και του Βιετνάμ (EVIPA), από μη 
νομοθετικό ψήφισμα της INTA σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Κανονισμού, εν 
αναμονή της έγκρισης της Διάσκεψης των Προέδρων

- Η λήψη απόφασης για τον εισηγητή αναβάλλεται έως την επόμενη συνεδρίαση των 
συντονιστών.

8.5. Σύναψη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με την 
κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης που 
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 617/2009, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με 
το άνοιγμα αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου 
κρέατος υψηλής ποιότητας

INTA/9/00613

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

Απόφαση: Η λήψη απόφασης για τον εισηγητή αναβάλλεται έως την επόμενη συνεδρίαση των 
συντονιστών.

9. Ορισμός εισηγητών - απόφαση σχετικά με τη διαδικασία

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

9.1. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - 
όλα τα τμήματα

INTA/9/00543 2019/2028(BUD)

Επί της ουσίας: BUDG

Απόφαση: Να συνταχθεί γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής από τον πρόεδρο. 

10. Εκθέσεις πρωτοβουλίας

Απόφαση: Καλούνται οι πολιτικές ομάδες να υποβάλουν στη γραμματεία έως τις 10 
Σεπτεμβρίου τις προτάσεις τους για τις εκθέσεις πρωτοβουλίας. 

11. Αντιπροσωπείες και αποστολές ad hoc

Απόφαση: 

- Συμφωνείται να αποσταλεί αντιπροσωπεία της INTA στο Βιετνάμ την εβδομάδα 44 (από 
τις 28 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2019).

- Εγκρίνεται η αίτηση εξουσιοδότησης για την αποστολή αντιπροσωπείας ad-hoc στη 
Γενεύη στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2019, προκειμένου να παρευρεθεί στη Διευθύνουσα Επιτροπή 
της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον ΠΟΕ στις 7 Οκτωβρίου και στο δημόσιο φόρουμ του 
ΠΟΕ στις 8 Οκτωβρίου.

- Καλούνται οι πολιτικές ομάδες να υποβάλουν στη γραμματεία έως τις 10 Σεπτεμβρίου 
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τις προτάσεις τους για τις αποστολές/αντιπροσωπείες ad-hoc της INTA που θα 
πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο Ιανουάριου - Ιουνίου 2020 (προσδιορίζοντας τη χώρα, τις 
πόλεις, τις ημερομηνίες και τους λόγους).

- Συμφωνείται να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται το ισχύον σύστημα εφαρμογής της 
κυλιόμενης μεθόδου d'Hondt, τόσο για τις εσωτερικές αποστολές όσο και για τις εξωτερικές 
αντιπροσωπείες ad-hoc βάσει χωριστών πινάκων και με τη συμπερίληψη των παρακάτω 
στοιχείων: ο εισηγητής, ο πρόεδρος και ο μόνιμος πρόεδρος της αντιπροσωπείας δεν 
υπόκεινται στη μέθοδο d’Hondt και εξασφαλίζουν την αυτόματη απόκτηση θέσης· οι πίνακες 
d’Hondt δεν επανακαθορίζονται μέχρι το τέλος της περιόδου· οι μη χρησιμοποιημένες θέσεις 
δεν  διατηρούνται· σε περίπτωση ισοψηφίας εφαρμόζεται το κριτήριο του συνολικού μεγέθους 
των πολιτικών ομάδων.

12. Ακροάσεις, μελέτες και εργαστήρια

12.1. Ακροάσεις

Απόφαση: 

- Καλούνται οι πολιτικές ομάδες να υποβάλουν στη γραμματεία έως τις 27 Αυγούστου τις 
προτάσεις τους για τις ακροάσεις της INTA που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά την 
περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2019 (προσδιορίζοντας το θέμα, την αιτιολόγηση, τις 
ημερομηνίες, τον αριθμό των καλεσμένων και το ιστορικό)·

- Καλούνται οι πολιτικές ομάδες να υποβάλουν στη γραμματεία  έως τις 9 Σεπτεμβρίου 
τις προτάσεις τους για τις ακροάσεις της INTA που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά την 
περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 (προσδιορίζοντας το θέμα, την αιτιολόγηση, τις ημερομηνίες, 
τον αριθμό των καλεσμένων και το ιστορικό)·

- Καλούνται οι πολιτικές ομάδες να υποβάλουν στη γραμματεία έως τις 9 Σεπτεμβρίου τις 
προτάσεις τους για τα εργαστήρια και τις μελέτες της INTA που πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 (προσδιορίζοντας το θέμα, την αιτιολόγηση/το 
ιστορικό και το προτιμώμενο χρονοδιάγραμμα).

13. Διευθύνουσα επιτροπή της κοινοβουλευτικής διάσκεψης για τον ΠΟΕ

Απόφαση: 

- Εγκρίνεται να συνεχισθούν οι δραστηριότητες της κοινοβουλευτικής διάσκεψης για τον 
ΠΟΕ, της διευθύνουσας επιτροπής και της διευθύνουσας ομάδας.

- Αναβάλλεται έως την επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών η λήψη απόφασης σχετικά 
με τη σύνθεση της αντιπροσωπείας του ΕΚ στη διευθύνουσα επιτροπή.

14. Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 143 του Κανονισμού)

Απόφαση: Να ληφθεί υπόψη η εν λόγω πρόταση ψηφίσματος στις συνολικές εργασίες της INTA, 
αλλά να μη δοθεί συνέχεια με ειδική δράση, και, σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 6 του 
Κανονισμού, να ενημερωθεί ο συντάκτης για την απόφαση της επιτροπής.
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