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Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru comerț internațional

INTA_PV(2019)0723_1

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 23 iulie 2019, orele 15.00-17.00

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă joi, 23 iulie 2019, la ora 15.03, fiind prezidată de Jan Zahradil 
(vicepreședinte).

1. Adoptarea ordinii de zi INTA_OJ(2019)0723_1

Ordinea de zi a fost adoptată fără modificări. 

2. Comunicări ale președinției

Au intervenit: Jan Zahradil. 

3. Comunicare a președinției privind deciziile adoptate de coordonatori

Deciziile adoptate de coordonatori cu ocazia reuniunii lor din 18 iulie 2019 de la 
Strasbourg sunt atașate la prezentul proces-verbal. 

A se vedea anexa 1 pentru deciziile coordonatorilor.

Au intervenit: Jan Zahradil. 

4. Schimb de opinii cu Cecilia Malmström, comisar pentru comerț, privind ultimele 
evoluții legate de politica comercială a UE

Au intervenit: Jan Zahradil, Cecilia Malmström (CE), 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. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate 
secțiunile
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INTA/9/00543
2019/2028(BUD)

Raportor pentru aviz:
Bernd Lange (S&D)

Comisie competentă:
BUDG

 Schimb de opinii

Au intervenit: Jan Zahradil, Sofia Munoz Albarran (CE), Christophe Hansen, Geert 
Bourgeois, Helmut Scholz. 

6. Chestiuni diverse

7. Reuniuni următoare
 2 septembrie 2019, 15.00-17.00 și 17.00-18.30 (Bruxelles)
 3 septembrie 2019, 9.00-12.30 și 15.00-18.30 (Bruxelles)
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Anexa 1 - Deciziile adoptate de coordonatori cu ocazia reuniunii lor din 18 
iulie 2019 

Deciziile coordonatorilor Comisiei INTA

Joi, 18 iulie 2019 (cu ușile închise)

Strasbourg

Sala: Louise Weiss (S4.5)

1. Comunicări ale președinției

1.1. Organizarea de reuniuni

Decizie: 

- S-a convenit ca reuniunea coordonatorilor să aibă loc la sfârșitul primei jumătăți de 
zi a reuniunii comisiei. În circumstanțe excepționale, președintele va convoca reuniunea într-
un alt interval orar.

- S-a convenit că timpul de vot va avea loc fie la ora 10.00, fie la ora 16.00. Dacă 
reuniunea durează trei jumătăți de zi, votul va avea loc a doua zi, la ora 10.00. Dacă 
reuniunea durează două jumătăți de zi, votul va avea loc în cea de a doua jumătate a sesiunii, 
la ora 10.00 sau la ora 16.00.

-  S-a convenit că numai coordonatorii sunt invitați la reuniunile coordonatorilor. 
Vicepreședinții ar putea fi invitați pentru a înlocui președintele sau în cazuri excepționale.

- S-a convenit că invitațiile la reuniunile coordonatorilor vor include, de asemenea, 
persoana numită de secretariatul deputaților neafiliați.

1.2. Profilul lingvistic al comisiei

Decizie:

- Atunci când resursele și dimensiunile sălilor vor permite, se va asigura interpretarea 
profilului lingvistic complet al comisiei (20 de limbi), după cum urmează: FR (franceză), DE 
(germană), IT (italiană), NL (olandeză), EN (engleză), DA (daneză), EL (greacă), ES 
(spaniolă), PT (portugheză), FI (finlandeză), SV (suedeză), CS (cehă), ET (estonă), HU 
(maghiară), LT (lituaniană), LV (letonă), PL (polonă), SK (slovacă), BG (bulgară), RO 
(română);

- Pentru săli de reuniune cu 16 cabine de interpretariat: FR (franceză), DE (germană), 
IT (italiană), NL (olandeză), EN (engleză), DA (daneză), EL (greacă), ES (spaniolă), PT 
(portugheză), FI (finlandeză), SV (suedeză), CS (cehă), HU (maghiară), PL (polonă), SK 
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(slovacă), RO (română)

- Pentru săli de reuniune cu 12 cabine de interpretariat: FR (franceză), DE (germană), 
IT (italiană), NL (olandeză), EN (engleză), ES (spaniolă), PT (portugheză), FI (finlandeză), 
SV (suedeză), CS (cehă), HU (maghiară), PL (polonă), RO (română)

1.3. Pregătirea audierilor comisarilor desemnați

Decizie: 

- S-a luat act de procedura privind pregătirea a cinci întrebări scrise adresate 
comisarului desemnat pentru comerț și grupurile politice au fost invitate să trimită 
secretariatului, până la data de 27 august, observațiile lor în vederea unor discuții ulterioare 
cu ocazia următoarei reuniuni a coordonatorilor; 

- Decizia privind audierile la care INTA ar trebui să fie asociată sau invitată, în funcție 
de alocarea portofoliilor și a sarcinilor între comisarii desemnați, s-a amânat până la 
următoarea reuniune a coordonatorilor.  

2. Sistemul de alocare a rapoartelor și avizelor pentru grupurile politice

Decizie: Se continuă cu același sistem de alocare a rapoartelor și avizelor din cea de-a 8-a 
legislatură.

3. Orientări privind grupurile de monitorizare și numirea raportorilor permanenți

Decizie: 

- S-a convenit, în principiu, ca INTA să continue practica anterioară de a înființa 
grupuri de monitorizare INTA și de a numi raportorii permanenți ai INTA și au fost aprobate 
„Orientările modificate ale Comisiei INTA privind raportorii permanenți și grupurile de 
monitorizare pentru negocierea și punerea în aplicare a acordului comercial și de investiții 
internațional”;

- Grupurile politice sunt invitate să trimită secretariatului, până în 27 august, 
propunerile privind lista grupurilor de monitorizare, în vederea unor discuții ulterioare cu 
ocazia următoarei reuniuni a coordonatorilor; Decizia privind lista exactă a grupurilor de 
monitorizare s-a amânat până la următoarea reuniune a coordonatorilor, iar decizia privind 
alocarea grupurilor de monitorizare între grupurile politice, în conformitate cu sistemul de 
alocare proporțională d’Hondt, s-a amânat până la următoarea reuniune a coordonatorilor 
din 23 septembrie.

4. Orientări cu privire la actele delegate și de punere în aplicare

Decizie: „Orientările actualizate ale Comisiei INTA privind actele delegate și de punere în 
aplicare“ au fost aprobate.

5. Orientări cu privire la triloguri

Decizie: „Orientările actualizate ale Comisiei INTA privind negocierile interinstituționale 
din cadrul procedurilor legislative ordinare” au fost aprobate.
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6. Dispoziții privind voturile în Comisia INTA

Decizie: „Dispozițiile actualizate privind voturile în Comisia INTA“ au fost aprobate.

7. Proceduri continuate din cea de-a opta legislatură

Decizie: 

S-a confirmat continuarea tuturor celor patru propuneri legislative care nu au fost finalizate 
în cursul celei de a 8-a legislaturi [(2016/0295 (COD), 2012/0060 (COD), 2004/0148 (COD), 
2015/0027 (COD)] și s-a confirmat alocarea a trei dintre aceste rapoarte (cu excepția 
2004/0148 (COD), care este înghețat și care ar putea rămâne nealocat pentru moment) 
acelorași raportori/grupuri politice cărora le-au fost alocate în legislatura anterioară pentru 
0 puncte. S-a solicitat tuturor grupurilor politice cărora li s-a reconfirmat rolul de raportor, 
dar al căror raportor nu mai este membru al Comisiei INTA, să numească un raportor și să 
comunice numele său secretariatului Comisiei INTA cât mai curând posibil.

- S-a amânat decizia privind alocarea a 12 proceduri fără caracter legislativ, care nu 
au fost finalizate în cursul celei de a 8-a legislaturi [(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)], 
până la luarea unei decizii privind raportorii permanenți.

- S-a confirmat decizia coordonatorilor anteriori ai Comisiei INTA de a elabora avize 
pentru cinci proceduri care nu au fost finalizate în cursul celei de a 8-a legislaturi 
[(2019/2010 (BUD), 2018/0166 (APP), 2018/0427 (NLE), 2017/0035 (COD), 2016/0195 
(NLE)]. S-a confirmat alocarea avizelor acelorași raportori/grupuri politice cărora le-au fost 
atribuite în cursul legislaturii anterioare pentru 0 puncte. S-a solicitat tuturor grupurilor 
politice cărora li s-a reconfirmat rolul de raportor, dar al căror raportor pentru aviz nu mai 
este membru al Comisiei INTA, să numească un raportor pentru aviz și să comunice numele 
său secretariatului Comisiei INTA cât mai curând posibil.

- S-a confirmat decizia coordonatorilor anteriori ai Comisiei INTA de a nu elabora un 
aviz privind 21 proceduri [(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. Numirea raportorilor – decizie privind procedura care trebuie aplicată

RAPOARTE

8.1. Aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre 
Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte

INTA/9/00467

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

Decizie: Decizia privind raportorul s-a amânat până la următoarea reuniune a 
coordonatorilor.
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8.2. Încheierea acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană 
și Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și 
preparatele din carne de pasăre prevăzute de Acordul de asociere între Uniunea 
Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și țările membre ale 
acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte

INTA/9/00529

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

Decizie: Decizia privind raportorul s-a amânat până la următoarea reuniune a 
coordonatorilor.

8.3. Acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale 
membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

INTA/9/00391

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

8.4. Încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica 
Socialistă Vietnam

INTA/9/00393

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

Decizie: 

- S-a hotărât ca proiectul de recomandare referitoare la Acordul de liber schimb dintre 
UE și Vietnam să fie însoțit de o rezoluție nelegislativă a Comisiei INTA, în conformitate cu 
articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în așteptarea aprobării 
Conferinței președinților;

- S-a hotărât ca proiectul de recomandare referitoare la Acordul privind protecția 
investițiilor dintre UE și statele sale membre și Vietnam să fie însoțit de o rezoluție 
nelegislativă a Comisiei INTA, în conformitate cu articolul 105 alineatul (2) din 
Regulamentul de procedură, în așteptarea aprobării Conferinței președinților;

- Decizia privind raportorul s-a amânat până la următoarea reuniune a 
coordonatorilor.

8.5. Încheierea unui acord cu Statele Unite ale Americii privind alocarea către Statele 
Unite a unei părți a contingentului tarifar prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 
617/2009 din 13 iulie 2009 de deschidere a unui contingent tarifar autonom 
pentru importurile de carne de vită de calitate superioară

INTA/9/00613

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

Decizie: Decizia privind raportorul s-a amânat până la următoarea reuniune a 
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coordonatorilor.

9. Numirea raportorilor – decizie privind procedura care trebuie aplicată

AVIZE

9.1. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate 
secțiunile

INTA/9/00543 2019/2028(BUD)

Comisie competentă:BUDG

Decizie: Se elaborează un proiect de aviz sub formă de scrisoare (de către președimte). 

10. Rapoarte din proprie inițiativă

Decizie: Grupurile politice sunt invitate să prezinte secretariatului, până la 10 septembrie, 
propunerile de rapoarte din proprie inițiativă. 

11. Delegații interparlamentare și misiuni ad-hoc

Decizie: 

- S-a convenit să se solicite trimiterea unei delegații a Comisiei INTA în Vietnam în 
săptămâna 44 (28 octombrie - 1 noiembrie 2019);

- S-a aprobat cererea de autorizare a trimiterii unei delegații ad-hoc la Geneva, în 
perioada 7-8 octombrie 2019, pentru a participa la Comitetul director al Conferinței 
parlamentare privind OMC din 7 octombrie și la Forumul public al OMC din 8 octombrie;

- Grupurile politice au fost invitate să trimită la secretariat, până în 10 septembrie, 
propunerile lor pentru misiunile/delegațiile ad-hoc ale Comisiei INTA pentru perioada 
ianuarie - iunie 2020 (cu propuneri de țări, orașe, date și motive);

- S-a convenit să se utilizeze în continuare sistemul actual de aplicare a metodei de 
rotație d’Hondt pentru delegațiile interne și delegațiile ad-hoc externe, pe baza unor tabele 
separate, după cum urmează: raportorul, președintele și delegația permanentă nu fac 
obiectul sistemului de rotație d’Hondt și li se asigură locuri în mod automat; tabelele 
d’Hondt nu sunt revizuite până la sfârșitul legislaturii; sloturile orare neutilizate nu pot fi 
păstrate; se aplică principiul dimensiunii globale a grupurilor politice în caz de egalitate.

12. Audieri, studii și ateliere

12.1. Audieri

Decizie: 

- Grupurile politice au fost invitate să trimită la secretariat, până în 27 august, 
propunerile lor pentru audierile Comisiei INTA care trebuie să mai fie organizate în perioada 
octombrie - decembrie 2019 (stabilind subiectul, justificarea, datele, numărul de invitați și 
cadrul general);
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- Grupurile politice au fost invitate să trimită la secretariat, până în 9 septembrie, 
propunerile lor pentru audierile Comisiei INTA care trebuie să fie organizate în perioada 
ianuarie-iunie 2020 (stabilind subiectul, justificarea, datele, numărul de invitați și cadrul 
general);

- Grupurile politice au fost invitate să trimită la secretariat, până în 9 septembrie, 
propunerile lor pentru atelierele și studiile Comisiei INTA care trebuie să fie prezentate în 
perioada ianuarie-iunie 2020 (stabilind subiectul, justificarea/cadrul general și calendarul 
dorit).

13. Comitetul director al Conferinței parlamentare privind OMC

Decizie: 

- S-a aprobat continuarea activităților Conferinței parlamentare privind OMC, ale 
Comitetului director și ale Grupului de coordonare;

- Decizia privind componența delegației PE la Comitetul director s-a amânat până la 
următoarea reuniune a coordonatorilor.

14. Propuneri de rezoluție (articolul 143)

Decizie: S-a convenit să se ia act de propunerea de rezoluție în cadrul activităților generale 
ale Comisiei INTA, dar să nu se ia măsuri subsecvente specifice și, în conformitate cu 
articolul 143 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, să se informeze autorul cu privire 
la decizia comisiei.
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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 PREZENȚĂ/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/Deputați/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/Supleanți/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 invitația 
președintelui/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 instituții/Iné inštitúcie/Muut 
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