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Europos Parlamentas
2019-2024

Tarptautinės prekybos komitetas

INTA_PV(2019)0723_1

PROTOKOLAS
2019 m. liepos 23 d. 15.00–17.00 val. posėdis

BRIUSELIS

Posėdis pradėtas 2019 m. liepos 23 d., antradienį, 15.03 val. pirmininkavo pirmininko 
pavaduotojas Jan Zahradil.

1. Darbotvarkės tvirtinimas INTA_OJ(2019)0723_1

Darbotvarkė patvirtinta be pakeitimų. 

2. Pirmininko pranešimai

Kalbėjo: Jan Zahradil. 

3. Pirmininko pranešimai dėl koordinatorių sprendimų

Koordinatorių sprendimai, priimti per 2019 m. liepos 18 d. Strasbūre vykusį 
koordinatorių posėdį, pridedami prie šio protokolo. 

Žr. 1 priedą (koordinatorių sprendimai).

Kalbėjo: Jan Zahradil. 

4. Keitimasis nuomonėmis su už prekybą atsakinga Komisijos nare Cecilia 
Malmström dėl naujausių ES prekybos politikos pokyčių

Kalbėjo: Jan Zahradil, Cecilia Malmström (EK), 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. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
INTA/9/00543
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2019/2028(BUD)

Nuomonės referentas:
Bernd Lange (S&D)

Atsakingas komitetas:
BUDG

 Keitimasis nuomonėmis

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

6. Kiti klausimai

7. Kiti posėdžiai
 2019 m. rugsėjo 2 d. 15.00–17.00 val. ir 17.00–18.30 val. (Briuselis)
 2019 m. rugsėjo 3 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val. (Briuselis)
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2019 m. liepos 18 d. posėdyje priimti koordinatorių sprendimai 

INTA komiteto koordinatorių sprendimai

2019 m. liepos 18 d. (uždaras posėdis)

Strasbūras

Salė: 

1. Pirmininko pranešimai

1.1. Posėdžių organizavimas

Sprendimas: 

– sutarta, kad koordinatorių posėdis vyks pirmojo komiteto posėdžio pusdienio 
pabaigoje. Išimtiniais atvejais pirmininkas sušaukia posėdį kitu laiku.

– Sutarta, kad balsavimas vyks 10.00 val. arba 16.00 val. Jei posėdis trunka tris 
pusdienius, balsuojama antrą dieną 10.00 val. Jei posėdis trunka du pusdienius, balsuojama 
antrą pusdienį 10.00 arba 16.00 val.

– Sutarta, kad į koordinatorių posėdžius kviečiami tik koordinatoriai. Pirmininko 
pavaduotojai gali būti kviečiami tam, kad pavaduotų pirmininką, arba išimtiniais atvejais.

– Sutarta, kad į koordinatorių posėdžius taip pat bus kviečiamas paskirtas 
nepriklausomų Parlamento narių sekretoriato atstovas.

1.2. Komiteto lingvistiniai poreikiai

Sprendimas:

– Jei bus išteklių ir dėl patalpos dydžio bus įmanoma, tai, tenkinant visus komiteto 
kalbinius poreikius, bus verčiama į šias kalbas (ir iš jų) (20 kalbų): FR (prancūzų k.), DE 
(vokiečių k.), IT (italų k.), NL (nyderlandų k.), EN (anglų k.), DA (danų k.), EL (graikų k.), ES 
(ispanų k.), PT (portugalų k.), FI (suomių k.), SV (švedų k.), CS (čekų k.), ET (estų k.), HU 
(vengrų k.), LT (lietuvių k.), LV (latvių k.), PL (lenkų k.), SK (slovakų k.), BG (bulgarų k.), RO 
(rumunų k.);

– posėdžių salėse su 16 vertėjų žodžiu kabinų: FR (prancūzų k.), DE (vokiečių k.), IT 
(italų k.), NL (nyderlandų k.), EN (anglų k.), DA (danų k.), EL (graikų k.), ES (ispanų k.), PT 
(portugalų k.), FI (suomių k.), SV (švedų k.), CS (čekų k.), HU (vengrų k.), PL (lenkų k.), SK 
(slovakų k.), RO (rumunų k.);

– posėdžių salėse su 12 vertėjų žodžiu kabinų: FR (prancūzų k.), DE (vokiečių k.), IT 
(italų k.), NL (nyderlandų k.), EN (anglų k.), ES (ispanų k.), FI (suomių k.), SV (švedų k.), CS 
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(čekų k.), HU (vengrų k.), PL (lenkų k.), RO (rumunų k.).

1.3. Rengimasis paskirtųjų Komisijos narių klausymui

Sprendimas: 

– atsižvelgta į tai, kad vyksta procedūra, susijusi su penkių klausimų, į kuriuos atsakoma 
raštu, paskirtajam Komisijos nariui, atsakingam už prekybą, rengimu, ir frakcijos paragintos 
iki rugpjūčio 27 d. pateikti sekretoriatui savo pastabas ryšium su tolesnėmis diskusijomis per 
kitą koordinatorių posėdį; 

– sprendimas dėl to, į kokius kitus klausymus INTA komiteto nariai turėtų būti kviečiami 
ar dalyvauti kaip susijusio komiteto nariai, atsižvelgiant į paskirtųjų Komisijos narių 
atsakomybės sritis ir užduotis, atidėtas kitam koordinatorių posėdžiui. 

2. Pranešimų ir nuomonių paskirstymo frakcijoms sistema

Sprendimas: toliau taikyti tą pačią pranešimų ir nuomonių paskirstymo sistemą, kaip per 8-
ąją Parlamento kadenciją.

3. Stebėsenos grupių gairės ir nuolatinių pranešėjų skyrimas

Sprendimas: 

– iš esmės sutarta, kad INTA komitetas toliau vykdys ankstesnę INTA komiteto 
stebėsenos grupių steigimo ir INTA komiteto nuolatinių pranešėjų paskyrimo praktiką, ir 
patvirtintos pakeistos INTA gairės dėl nuolatinių pranešėjų ir stebėsenos grupių derybų ir 
tarptautinės prekybos ir investicijų susitarimų įgyvendinimo klausimais;

– frakcijos paragintos iki rugpjūčio 27 d. sekretoriatui pateikti savo pasiūlymus dėl 
stebėsenos grupių sąrašo, atsižvelgiant į tai, kad per kitą koordinatorių posėdį vyks tolesnės 
diskusijos; sprendimas dėl tikslaus stebėsenos grupių sąrašo atidėtas iki kito koordinatorių 
posėdžio, sprendimas dėl stebėsenos grupių paskirstymo frakcijoms pagal proporcinę 
d’Hondto vietų paskirstymo sistemą atidėtas iki rugsėjo 23 d. koordinatorių posėdžio.

4. Deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų gairės

Sprendimas: patvirtintos atnaujintos INTA komiteto deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų gairės.

5. Trišalių dialogų gairės

Sprendimas: patvirtintos atnaujintos INTA komiteto gairės dėl tarpinstitucinių derybų pagal 
įprastą teisėkūros procedūrą.

6. INTA komiteto balsavimo taisyklės

Sprendimas: patvirtintos atnaujintos INTA komiteto balsavimo taisyklės.

7. Nebaigtos 8-osios kadencijos procedūros
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Sprendimas: 

– patvirtinta, kad bus tęsiamas darbas, susijęs su visais 4 pasiūlymais dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų, kurie nebuvo patvirtinti per 8-ąją Parlamento kadenciją 
(2016/0295 (COD), 2012/0060 (COD), 2004/0148 (COD), 2015/0027 (COD)), ir patvirtinta, 
kad trys iš pranešimų (išskyrus 2004/0148 (COD) procedūrą, kuri yra įšaldyta ir kol kas 
pranešėjai negali būti skiriami) skiriami pranešėjams ir (arba) frakcijoms, kurie už 
pranešimus buvo atsakingi praėjusią kadenciją, už 0 taškų. Visos frakcijos, kurioms vėl 
pavesta rengti atitinkamą pranešimą, paprašytos atvejais, kai atitinkamas pranešėjas jau nėra 
INTA komiteto narys, paskirti pranešėją ir kuo greičiau apie tai pranešti INTA komiteto 
sekretoriatui.

– Sprendimas dėl pranešėjų skyrimo ryšium su 12 ne teisėkūros procedūrų, kurios 
nebuvo užbaigtas per 8-ąją Parlamento kadenciją (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)), 
atidedamas tol, kol nebus priimtas sprendimas dėl nuolatinių pranešėjų.

– Patvirtintas ankstesnių INTA komiteto koordinatorių sprendimas parengti nuomones 
vykdant 5 procedūras, kurios nebuvo užbaigtos per 8-ąją Parlamento kadenciją 
(2019/2010(BUD), 2018/0166(APP), 2018/0427(NLE), 2017/0035(COD), 2016/0195(NLE)). 
Patvirtinta, kad nuomonės skiriamos nuomonės referentams ir (arba) frakcijoms, kuriems jos 
buvo priskirtos per praėjusią kadenciją, už 0 taškų. Visos frakcijos, kurioms vėl pavesta rengti 
atitinkamą nuomonę, paprašytos atvejais, kai atitinkamas nuomonės referentas jau nėra INTA 
komiteto narys, paskirti nuomonės referentą ir kuo greičiau apie tai pranešti INTA komiteto 
sekretoriatui.

– Patvirtintas ankstesnių INTA komiteto koordinatorių sprendimas nerengti nuomonių 
pagal šią 21 procedūrą: 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. Pranešėjų skyrimas: sprendimas dėl taikytinos procedūros

PRANEŠIMAI

8.1. Saliamono Salų prisijungimas prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno 
valstybių laikinojo partnerystės susitarimo

INTA/9/00467

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

Sprendimas: sprendimas dėl pranešėjo atidedamas iki kito koordinatorių posėdžio.

8.2. Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo iš dalies 
keičiamos paukštienai ir paukštienos gaminiams taikomos prekybos lengvatos, 
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numatytos Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų 
valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarime, sudarymo

INTA/9/00529

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

Sprendimas: sprendimas dėl pranešėjo atidedamas iki kito koordinatorių posėdžio.

8.3. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos 
investicijų apsaugos susitarimas

INTA/9/00391

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

8.4. Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos 
susitarimo sudarymas

INTA/9/00393

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

Sprendimas: 

– nuspręsta kartu su rekomendacijos dėl ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo 
projektu pateikti INTA komiteto ne teisėkūros rezoliuciją pagal Darbo tvarkos taisyklių 
105 straipsnio 2 dalį, kol bus gautas Pirmininkų sueigos leidimas;

– nuspręsta kartu su rekomendacijos dėl ES bei jos valstybių narių ir Vietnamo 
investicijų apsaugos susitarimo projektu pateikti INTA komiteto ne teisėkūros rezoliuciją 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 2 dalį, kol bus gautas Pirmininkų sueigos 
leidimas;

– sprendimas dėl pranešėjo atidedamas iki kito koordinatorių posėdžio.

8.5. Susitarimas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl tarifinės kvotos, nustatytos 
2009 m. liepos 13 d. Reglamentu (EB) Nr. 617/2009, kuriuo leidžiama pradėti 
naudoti aukštos kokybės galvijienos autonominę importo tarifų kvotą, dalies 
skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymas

INTA/9/00613

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

Sprendimas: sprendimas dėl pranešėjo atidedamas iki kito koordinatorių posėdžio.

9. Nuomonės referentų skyrimas: sprendimas dėl taikytinos procedūros

NUOMONĖS

9.1. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
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INTA/9/00543 2019/2028(BUD)

Atsakingas komitetas: BUDG

Sprendimas: parengti nuomonę (pirmininko) laiško forma. 

10. Pranešimai savo iniciatyva

Sprendimas: frakcijos paragintos iki rugsėjo 10 d. pateikti sekretoriatui savo pasiūlymus dėl 
pranešimų savo iniciatyva. 

11. Delegacijos ir ad hoc misijos

Sprendimas: 

– nuspręsta prašyti leisti siųsti INTA komiteto delegaciją į Vietnamą 44-ąją savaitę 
(2019 m. nuo spalio 28 d. iki lapkričio 1 d.);

– patvirtintas prašymas leisti siųsti 2019 m. spalio 7–8 d. ad hoc delegaciją į Ženevą 
dalyvauti Parlamentinės konferencijos PPO klausimais iniciatyvinio komiteto posėdyje spalio 
7 d. ir PPO viešame forume spalio 8 d.;

– frakcijos paragintos iki rugsėjo 10 d. pateikti savo siūlymus dėl INTA komiteto 
komandiruočių ir (arba) ad hoc delegacijų 2020 m. nuo sausio mėn. iki birželio mėn. 
(pasiūlyti šalis, miestus, datas ir nurodyti priežastis);

– sutarta toliau taikyti esamą sistemą, t. y. rotacinę d'Hondto sistemą vidaus 
komandiruotėms ir išorės ad hoc delegacijoms naudojantis atskiromis lentelėmis, pranešėjui, 
pirmininkui ir nuolatinės delegacijos pirmininkui d’Hondto sistema netaikoma ir vietos 
garantuojamas automatiškai, d’Hondto lentelės nekeičiamos visą kadencijos laiką, 
nepanaudoti terminai nekaupiami, vienodo taškų skaičiaus atveju lemiamas veiksnys – 
frakcijos dydis.

12. Klausymai, tyrimai ir praktiniai seminarai

12.1. Klausymai

Sprendimas: 

– frakcijos paragintos iki rugpjūčio 27 d. pateikti savo siūlymus dėl INTA komiteto 
klausymų, kurie būtų surengti dar 2019 m. spalio–gruodžio mėn. (nurodant temą, pagrindimą, 
datas, svečių skaičių ir bendrą informaciją);

– frakcijos paragintos iki rugsėjo 9 d. pateikti savo siūlymus dėl INTA komiteto 
klausymų, kurie būtų surengti 2020 m. birželio–sausio mėn. (nurodant temą, pagrindimą, 
datas, svečių skaičių ir bendrą informaciją);

– frakcijos paragintos iki rugsėjo 9 d. pateikti savo siūlymus dėl INTA komiteto 
praktinių seminarų, kurie būtų surengti 2020 m. birželio–sausio mėn., ir tuo pačiu laikotarpiu 
atliktinų tyrimų (nurodant temą, pagrindimą, bendrą informaciją ir preliminarias datas).
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13. Parlamentinės konferencijos PPO klausimais iniciatyvinis komitetas

Sprendimas: 

– pritarta tam, kad būtų tęsiama parlamentinės konferencijos PPO klausimais, 
iniciatyvinio komiteto ir iniciatyvinės grupės veikla;

– sprendimas dėl EP delegacijos sudėties iniciatyviniame komitete atidėtas iki kito 
koordinatorių posėdžio.

14. Pasiūlymai dėl rezoliucijų (143 straipsnis)

Sprendimas: nuspręsta atsižvelgti į pateiktą pasiūlymą dėl rezoliucijos bendrame INTA 
komiteto vykdomame darbe, bet nesiimti konkrečių tolesnių veiksmų ir pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 143 straipsnio 6 dalį pranešti autoriui apie komiteto sprendimą.
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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
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