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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

INTA_PV(2019)0723_1

PROTOKOLL
Koosolek 23. juulil 2019 kell 15.00–17.00

BRÜSSEL

Koosolek avati teisipäeval, 23. juulil 2019 kell 15.03 aseesimees Jan Zahradili juhatusel.

1. Päevakorra kinnitamine INTA_OJ(2019)0723_1

Päevakord kinnitati muudatusteta. 

2. Juhataja teadaanded

Sõnavõtjad: Jan Zahradil. 

3. Juhataja teadaanded koordinaatorite otsuste kohta

18. juulil 2019. aastal Strasbourgis toimunud koordinaatorite koosolekul vastu võetud 
koordinaatorite otsused on lisatud käesolevale protokollile. 

Vt 1. lisa koordinaatorite otsuste kohta.

Sõnavõtjad: Jan Zahradil. 

4. Arvamuste vahetus kaubandusvolinik Cecilia Malmströmiga viimase aja 
muutuste üle ELi kaubanduspoliitikas

Sõnavõtjad: Jan Zahradil, Cecilia Malmström (Euroopa Komisjon), 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. Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod
INTA/9/00543

2019/2028(BUD)
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Arvamuse koostaja:
Bernd Lange (S&D)

Vastutav:
BUDG

 Arvamuste vahetus

Sõnavõtjad: Jan Zahradil, Sofia Munoz Albarran (Euroopa Komisjon), Christophe 
Hansen, Geert Bourgeois, Helmut Scholz. 

6. Muud küsimused

7. Järgmised koosolekud
 2. september 2019 kell 15.00–17.00 ja 17.00–18.30 (Brüssel)
 3. september 2019 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30 (Brüssel)
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Lisa 1 – 18. juulil 2019. aasta koosolekul vastu võetud koordinaatorite 
otsused  

INTA koordinaatorite otsused

18. juuli 2019 (kinnine koosolek)

Strasbourg

Ruum: Louise Weiss (S4.5)

1. Juhataja teadaanded

1.1. Koosolekute korraldamine

Otsus: 

– lepiti kokku, et koordinaatorite koosolek toimub komisjoni koosoleku esimese 
päevapoole lõpus; erandlikel asjaoludel võib esimees kutsuda koosoleku kokku ka muul ajal;

– lepiti kokku, et hääletamine toimub kas kell 10.00 või 16.00; kui koosolek kestab kolm 
poolikut päeva, siis hääletatakse teisel päeval kell 10.00; kui koosolek kestab kaks poolikut 
päeva, siis hääletatakse teisel päevapoolel kell 10.00 või 16.00;

– lepiti kokku, et koordinaatorite koosolekutele kutsutakse üksnes koordinaatorid; 
esimehe asendamiseks või erandjuhtudel võib kutsuda ka asejuhatajaid;

– lepiti kokku, et koordinaatorite koosolekutele kutsutakse ka fraktsioonilise kuuluvuseta 
parlamendiliikmete sekretariaadist määratud isik.

1.2. Komisjoni keeleprofiil

Otsus:

– kui selleks on olemas vajalikul hulgal ja vajaliku suurusega ruumid, tagatakse suuline 
tõlge parlamendikomisjoni täieliku keeleprofiili ulatuses (20 keelt) järgmiselt: FR 
(prantsuse), DE (saksa), IT (itaalia), NL (hollandi), EN (inglise), DA (taani), EL (kreeka), ES 
(hispaania), PT (portugali), FI (soome), SV (rootsi), CS (tšehhi), ET (eesti), HU (ungari), LT 
(leedu), LV (läti), PL (poola), SK (slovaki), BG (bulgaaria), RO (rumeenia);

– 16 tõlkekabiiniga koosolekuruumides: FR (prantsuse), DE (saksa), IT (itaalia), NL 
(hollandi), EN (inglise), DA (taani), EL (kreeka), ES (hispaania), PT (portugali), FI (soome), 
SV (rootsi), CS (tšehhi), HU (ungari), PL (poola), SK (slovaki), RO (rumeenia);

– 12 tõlkekabiiniga koosolekuruumides: FR (prantsuse), DE (saksa), IT (itaalia), NL 
(hollandi), EN (inglise), ES (hispaania), FI (soome), SV (rootsi), CS (tšehhi), HU (ungari), PL 
(poola), RO (rumeenia);
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1.3. Ettevalmistused voliniku (volinike) kandidaadi (kandidaatide) kuulamiseks

Otsus: 

– võeti teadmiseks kaubanduse volinikukandidaadile viie kirjaliku küsimuse 
ettevalmistamise menetluse ning kutsuda fraktsioone üles esitama sekretariaadile 27. 
augustiks oma märkused, pidades silmas järgmisel koordinaatorite koosolekul toimuvat 
arutelu; 

– lükati edasi järgmisele koordinaatorite koosolekule otsus, millistesse muudesse 
kuulamistesse peaks INTA-komisjon olema kaasatud või kuhu tema liikmeid tuleks kutsuda, 
mis peaks sõltuma volinikukandidaatide vastutusalade ja ülesannete jaotusest.  

2. Fraktsioonidele raportite ja arvamuste jagamise kord

Otsus: otsustati raportite ja arvamuste jagamisel jätkata sama süsteemiga, mida kasutati 
parlamendi 8. koosseisu ajal.

3. Suunised järelevalverühmade kohta ja alaliste raportööride määramine

Otsus: 

– lepiti põhimõtteliselt kokku, et INTA-komisjon jätkab kooskõlas varasema tavaga 
INTA-komisjoni järelevalverühma loomist ja INTA-komisjoni alaliste raportööride 
määramist, ning kiideti heaks INTA-komisjoni ajakohastatud suunised alaliste raportööride 
määramiseks ja järelevalverühmade loomiseks rahvusvaheliste kaubandus- ja 
investeerimislepingute üle läbirääkimiste pidamisel ja nende rakendamisel;

– fraktsioonidel paluti esitada sekretariaadile 27. augustiks oma soovitused 
järelevalverühmade nimekirja kohta, kuna järgmisel koordinaatorite koosolekul kavatsetakse 
pidada selle kohta arutelu; lükati edasi järgmisele koordinaatorite koosolekule otsuse 
järelevalverühmade täpse nimekirja kohta, ning lükati edasi 23. septembri koordinaatorite 
koosolekule otsuse järelevalverühmade jaotuse üle fraktsioonide vahel vastavalt d’Hondti 
proportsionaalse jaotuse süsteemile.

4. Delegeeritud ja rakendusakte käsitlevad suunised

Otsus: võeti vastu INTA-komisjoni ajakohastatud suunised delegeeritud ja rakendusakte 
kohta.

5. Kolmepoolseid kohtumisi käsitlevad suunised

Otsus: kiideti heaks INTA-komisjoni ajakohastatud suunised institutsioonidevaheliste 
läbirääkimiste kohta seadusandlikus tavamenetluses.

6. INTA-komisjoni hääletuseeskirjad

Otsus: kiideti heaks INTA-komisjoni ajakohastatud hääletuseeskirjad.
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7. Kaheksanda ametiaja menetluste jätkamine

Otsus: 

– kinnitati, et jätkatakse tööd kõigi nelja õigusakti ettepanekuga, mida ei viidud 8. ametiaja 
jooksul lõpule (2016/0295 (COD), 2012/0060 (COD), 2004/0148 (COD), 2015/0027 (COD)), 
ning kinnitati kolme raporti (v.a 2004/0148 (COD), mille menetlemine on peatatud ja mida ei 
saa praegu jaotada) eraldamist 0 punkti eest raportööridele/fraktsioonidele, kes olid eelmise 
koosseisu ametiajal nende teemade raportöörid; kõigil fraktsioonidel, kelle raportööriks olek 
uuesti kinnitati, kuid kus raportöör ei ole enam INTA-komisjoni liige, paluti määrata 
raportöör ja edastada teave selle kohta võimalikult kiiresti INTA-komisjoni sekretariaadile;

– lükati edasi otsus 12 muu kui seadusandliku menetluse eraldamise kohta, mis ei olnud 
8. ametiaja jooksul lõpule viidud (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)), kuni alaliste 
raportööride kohta on tehtud otsus;

– kiideti heaks eelmiste INTA-komisjoni koordinaatorite otsus koostada arvamused viie 
menetluse kohta, mida 8. ametiaja jooksul lõpule ei viidud (2019/2010 (BUD), 2018/0166 
(APP), 2018/0427 (NLE), 2017/0035 (COD), 2016/0195 (NLE)); kinnitati arvamuste 
esitamise määramise neile arvamuse koostajatele/fraktsioonidele, kellele see anti eelmise 
ametiaja jooksul 0 punkti eest; kõigil fraktsioonidel, kelle raportööriks olek uuesti kinnitati, 
kuid kus arvamuse koostaja ei ole enam INTA-komisjoni liige, paluti määrata arvamuse 
koostaja ja edastada teave selle kohta võimalikult kiiresti INTA-komisjoni sekretariaadile;

– kinnitati varasemate INTA-komisjoni koordinaatorite otsust mitte koostada arvamusi 
21 menetluse kohta (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. Raportööride nimetamine – otsus menetluse kohta

RAPORTID

8.1. Saalomoni saarte ühinemine ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse 
ookeani piirkonna riikide vahel sõlmitud majanduspartnerluse vahelepinguga

INTA/9/00467

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

Otsus: otsustati lükata otsus raportööri kohta edasi kuni järgmise koordinaatorite 
koosolekuni.

8.2. Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega 
muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja 
nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepingus 
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sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi) 
sõlmimine

INTA/9/00529

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

Otsus: otsustati lükata otsus raportööri kohta edasi kuni järgmise koordinaatorite 
koosolekuni.

8.3. Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Vietnami Sotsialistliku Vabariigi 
vahelise investeeringute kaitse leping

INTA/9/00391

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

8.4. Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise 
vabakaubanduslepingu sõlmimine

INTA/9/00393

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

Otsus: 

– kuni esimeeste konverentsilt saadakse luba, otsustati lisada soovituse projektile ELi ja 
Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu kohta INTA-komisjoni muu kui seadusandlik 
resolutsioon vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 2;

– kuni esimeeste konverentsilt saadakse luba, otsustati lisada ELi ja selle liikmesriikide 
ning Vietnami vahelise investeeringute kaitse lepingut käsitleva soovituse projektile INTA-
komisjoni muu kui seadusandlik resolutsioon vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 2;

– otsustati lükata otsus raportööri kohta edasi kuni järgmise koordinaatorite 
koosolekuni.

8.5. Kokkuleppe sõlmimine Ameerika Ühendriikidega selle kohta, et Ameerika 
Ühendriikidele eraldatakse 13. juuli 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 617/2009 
(millega avatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot) 
sätestatud tariifikvootide raames teatav osa

INTA/9/00613

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

Otsus: otsustati lükata otsus raportööri kohta edasi kuni järgmise koordinaatorite 
koosolekuni.

9. Raportööride nimetamine – otsus menetluse kohta

ARVAMUSED
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9.1. Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod

INTA/9/00543 2019/2028(BUD)

Vastutav: BUDG

Otsus: otsustati koostada kirja vormis arvamuse (esimees). 

10. Algatusraportid

Otsus: fraktsioonidel paluti esitada sekretariaadile 10. septembriks oma ettepanekud 
algatusraportite kohta. 

11. Delegatsioonid ja ühekordsed lähetused

Otsus: 

– lepiti kokku saata INTA-komisjoni delegatsioon Vietnamisse 44. nädalal (28. oktoober 
– 1. november 2019);

– toetati taotlust ajutise delegatsiooni saatmiseks 7.–8. oktoobril 2019 Genfi, osa võtma 
WTO parlamentaarse konverentsi juhtkomitee koosolekust 7. oktoobril ning WTO avalikust 
foorumist 8. oktoobril;

– fraktsioonidel paluti esitada sekretariaadile 10. septembriks oma soovitused INTA-
komisjoni lähetuste ja ajutiste delegatsioonide kohta, mis peaksid toimuma 2020. aasta 
jaanuarist juunini (ettepanekud riikide, linnade, kuupäevade ja põhjuste kohta);

– lepiti kokku jätkata praeguse süsteemi kasutamist ja kohaldada libisevat d’Hondti 
meetodit nii siselähetuste kui ka ajutiste delegatsioonide puhul, kasutades selleks eraldi 
tabeleid, ning mitte kohaldada raportööri, esimehe ja alalise delegatsiooni juhi kohta 
d’Hondti süsteemi ja tagada neile koht delegatsioonis automaatselt, samuti lepiti kokku, et 
d’Hondti süsteemi kohaseid tabeleid ei muudeta kogu ametiaja jooksul, kasutamata kohti ei 
saa tulevikuks kõrvale panna ning võrdse staatuse korral rakendatakse fraktsioonide kogu 
suuruse põhimõtet. 

12. Kuulamised, uuringud ja seminarid

12.1. Kuulamised

Otsus: 

– fraktsioonidel paluti esitada sekretariaadile 27. augustiks ettepanekud INTA-
komisjoni oktoobrist detsembrini 2019 toimuvate kuulamiste kohta (märkida teema, 
põhjendus, kuupäevad, külaliste arv ja taust);

– fraktsioonidel paluti esitada sekretariaadile 9. septembriks ettepanekud INTA-
komisjoni jaanuarist juunini 2020 toimuvate kuulamiste kohta (märkida teema, põhjendus, 
kuupäevad, külaliste arv ja taust);

– fraktsioonidel paluti esitada sekretariaadile 9. septembriks ettepanekud INTA-
komisjoni jaanuarist juunini 2020 toimuvate seminaride ja uuringute kohta (märkida teema, 
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põhjendus/taust ja soovitav ajakava).

13. WTOd käsitleva parlamentaarse konverentsi juhtkomitee

Otsus: 

– kiideti heaks WTO parlamentaarse konverentsi, juhtkomitee ja juhtrühma tegevuse 
jätkamine;

– lükati edasi järgmisele koordinaatorite koosolekule otsus juhtkomitees osaleva 
Euroopa Parlamendi delegatsiooni koosseisu kohta.

14. Resolutsiooni ettepanekud (artikkel 143)

Otsus: esitatud resolutsiooni ettepanek otsustati võtta INTA-komisjoni üldises töös 
teadmiseks, kuid konkreetset järelmeedet otsustati mitte võtta ning teavitada autorit 
parlamendikomisjoni otsusest vastavalt kodukorra artikli 143 lõikele 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/ 
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