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Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre medzinárodný obchod

INTA_PV(2019)0723_1

ZÁPISNICA
zo schôdze, ktorá sa konala 23. júla 2019 od 15.00 do 17.00 h

v BRUSELI

Schôdza sa začala v utorok 23. júla 2019 o 15.03 h. Predsedal jej podpredseda Jan Zahradil.

1. Prijatie programu schôdze 
INTA_OJ(2019)0723_1

Program schôdze bol prijatý. 

2. Oznámenia predsedníctva

Rečník: Jan Zahradil. 

3. Oznámenie predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori

Rozhodnutia koordinátorov zo schôdze koordinátorov, ktorá sa konala 18. júla 2019 
v Štrasburgu, sú priložené k tejto zápisnici. 

Rozhodnutia koordinátorov sú uvedené v prílohe 1.

Rečník: Jan Zahradil. 

4. Výmena názorov s komisárkou pre obchod Ceciliou Malmströmovou 
o najnovšom vývoji v obchodnej politike EÚ

Rečníci: 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. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely
INTA/9/00543
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2019/2028(BUD)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Bernd Lange (S&D)

Gestorský výbor:
BUDG

 výmena názorov

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

6. Rôzne otázky

7. Nasledujúce schôdze
 2. septembra 2019 od 15.00 do 17.00 h a od 17.00 do 18.30 h (Brusel)
 3. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h (Brusel)
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Príloha 1 – Rozhodnutia koordinátorov zo schôdze, ktorá sa konala 
18. júla 2019 

Rozhodnutia koordinátorov výboru INTA

vo štvrtok 18. júla 2019 (za zatvorenými dverami)

v Štrasburgu

Miestnosť: Louise Weiss (S4.5)

1. Oznámenia predsedníctva

1.1. Organizovanie schôdzí

Rozhodnutie: 

- bolo dohodnuté, že schôdza koordinátorov sa uskutoční na konci prvej poldňovej 
schôdze výboru. Za výnimočných okolností predseda zvolá schôdzu v inom časovom rámci;

- bolo dohodnuté, že hlasovanie sa uskutoční buď o 10.00, alebo o 16.00 h: ak schôdza 
bude trvať tri poldne, na druhý deň o 10.00 h; ak schôdza bude trvať dva poldne, v druhý 
poldeň zasadnutia o 10.00 alebo o 16.00 h;

- bolo dohodnuté, že na schôdze koordinátorov sú pozvaní len koordinátori. Na 
nahradenie predsedu alebo vo výnimočných prípadoch možno prizvať podpredsedov;

- bolo dohodnuté, že pozvánky na schôdze koordinátorov budú tiež zahŕňať vymenovanú 
osobu sekretariátu nezaradených poslancov.

1.2. Lingvistický profil výboru

Rozhodnutie:

- ak to umožnia zdroje a veľkosť miestností, zabezpečí sa tlmočenie v celom jazykovom 
profile výboru (20 jazykov) takto: FR (francúzština), DE (nemčina), IT (taliančina), NL 
(holandčina), EN (angličtina), DA (dánčina), EL (gréčtina), ES (španielčina), PT 
(portugalčina), FI (fínčina), SV (švédčina), CS (čeština), ET (estónčina), HU (maďarčina), LT 
(litovčina), LV (lotyština), PL (poľština), SK (slovenčina), BG (bulharčina), RO (rumunčina);

- pre zasadacie miestnosti so 16 kabínami: FR (francúzština), DE (nemčina), IT 
(taliančina), NL (holandčina), EN (angličtina), DA (dánčina), EL (gréčtina), ES 
(španielčina), PT (portugalčina), FI (fínčina), SV (švédčina), CS (čeština), HU (maďarčina), 
PL (poľština), SK (slovenčina), RO (rumunčina);

- pre zasadacie miestnosti s 12 kabínami: FR (francúzština), DE (nemčina), IT 
(taliančina), NL (holandčina), EN (angličtina), ES (španielčina), FI (fínčina), SV (švédčina), 
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CS (čeština), HU (maďarčina), PL (poľština), RO (rumunčina).

1.3. Príprava na vypočutie (vypočutia) dezignovaného komisára (dezignovaných 
komisárov)

Rozhodnutie: 

- vziať na vedomie postup týkajúci sa prípravy piatich otázok na písomné zodpovedanie 
dezignovanému komisárovi pre obchod a vyzvať politické skupiny, aby sekretariátu 
do 27. augusta predložili svoje pripomienky so zreteľom na následnú rozpravu na 
nasledujúcej schôdzi koordinátorov; 

- rozhodnutie o tom, na ktoré ďalšie vypočutia by mal byť INTA pridružený alebo 
pozvaný, sa odkladá sa na ďalšiu schôdzu koordinátorov, a to v závislosti od rozdelenia 
portfólií a úloh medzi dezignovaných komisárov.  

2. Systém rozdelenia správ a stanovísk medzi politické skupiny

Rozhodnutie: pokračovať v rovnakom systéme prideľovania správ a stanovísk ako 
v 8. volebnom období.

3. Usmernenia pre monitorovacie skupiny a vymenovanie stálych spravodajcov

Rozhodnutie: 

- v zásade bolo dohodnuté, že výbor INTA bude pokračovať v doterajšej praxi 
zriaďovania monitorovacích skupín výboru INTA a vymenúvania stálych spravodajcov výboru 
INTA, a boli schválené upravené Usmernenia výboru INTA o stálych spravodajcoch 
a monitorovacích skupinách pre rokovania o medzinárodných dohodách o obchode 
a investíciách a ich vykonávanie;

- boli vyzvané politické skupiny, aby do 27. augusta predložili sekretariátu svoje návrhy 
týkajúce sa zoznamu monitorovacích skupín vzhľadom na následnú diskusiu na nasledujúcej 
schôdzi koordinátorov; odložiť na ďalšiu schôdzu koordinátorov rozhodnutie o presnom 
zozname monitorovacích skupín a odložiť na schôdzu koordinátorov 23. septembra 
rozhodnutie o pridelení monitorovacích skupín medzi politické skupiny v súlade s proporčným 
d’Hondtovým systémom prideľovania.

4. Usmernenia týkajúce sa delegovaných a vykonávacích aktov

Rozhodnutie: schváliť aktualizované Usmernenia výboru INTA o delegovaných a 
vykonávajúcich aktoch.

5. Usmernenia týkajúce sa trialógov

Rozhodnutie: schváliť aktualizované Usmernenia výboru INTA o medziinštitucionálnych 
rokovaniach v riadnych legislatívnych postupoch.

6. Pravidlá hlasovania vo výbore INTA

Rozhodnutie: schváliť aktualizované Pravidlá hlasovania vo výbore INTA.
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7. Postupy presunuté z ôsmeho volebného obdobia

Rozhodnutie: 

- bolo potvrdené, že sa bude pokračovať so všetkými štyrmi legislatívnymi návrhmi, ktoré 
neboli dokončené v rámci 8. volebného obdobia (2016/0295(COD), 2012/0060(COD), 
2004/0148(COD), 2015/0027(COD)), a bolo potvrdené pridelenie troch z týchto správ 
(s výnimkou 2004/0148(COD), ktorá je zablokovaná a ktorá by zatiaľ mohla ostať 
nepridelená) spravodajcom/politickým skupinám, ktoré mali funkciu spravodajcu počas 
predchádzajúceho volebného obdobia, za 0 bodov. Boli požiadané všetky politické skupiny, 
ktorých funkcia spravodajcu bola opätovne potvrdená, ale v ktorých spravodajca už nie je 
členom výboru INTA, aby vymenovali spravodajcu a čo najskôr ho oznámili sekretariátu 
výboru INTA;

- odložiť rozhodnutie o pridelení 12 nelegislatívnych postupov, ktoré neboli dokončené 
v rámci 8. volebného obdobia (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)), až do prijatia 
rozhodnutia o stálych spravodajcoch;

- bolo potvrdené rozhodnutie predchádzajúcich koordinátorov výboru INTA vypracovať 
stanoviská k piatim postupom, ktoré neboli dokončené v rámci 8. volebného obdobia 
(2019/2010(BUD), 2018/0166(APP), 2018/0427(NLE), 2017/0035(COD), 2016/0195(NLE)). 
Bolo potvrdené pridelenie stanovísk spravodajcom výborov požiadaných 
o stanovisko/politickým skupinám, ktorým boli pridelené počas predchádzajúceho volebného 
obdobia, za 0 bodov. Boli požiadané všetky politické skupiny, ktorých funkcia spravodajcu 
bola opätovne potvrdená, ale v ktorých spravodajca výboru požiadaného o stanovisko už nie 
je členom výboru INTA, aby vymenovali spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko a čo 
najskôr ho oznámili sekretariátu výboru INTA;

- bolo potvrdené rozhodnutie predchádzajúcich koordinátorov výboru INTA 
nevypracovať stanoviská k 21 postupom (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. Vymenovanie spravodajcov – rozhodnutia o ďalšom postupe

SPRÁVY

8.1. Pristúpenie Šalamúnových ostrovov k Dočasnej dohode o partnerstve medzi 
Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej 
strane
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INTA/9/00467

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

Rozhodnutie: odložiť rozhodnutie o spravodajcovi na nasledujúcu schôdzu koordinátorov.

8.2. Uzavretie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ukrajinou, 
ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov 
z hydinového mäsa stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou 
a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na 
jednej strane a Ukrajinou na strane druhej

INTA/9/00529

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

Rozhodnutie: odložiť rozhodnutie o spravodajcovi na nasledujúcu schôdzu koordinátorov.

8.3. Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na 
jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej

INTA/9/00391

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

8.4. Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou 
socialistickou republikou

INTA/9/00393

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

Rozhodnutie: 

- bolo rozhodnuté o doplnení návrhu odporúčania týkajúceho sa Dohody o voľnom 
obchode medzi EÚ a Vietnamom (EVFTA) nelegislatívnym uznesením výboru INTA v súlade 
s článkom 105 ods. 2 až do schválenia Konferenciou predsedov;

- bolo rozhodnuté o doplnení návrhu odporúčania týkajúceho sa Dohody o ochrane 
investícií medzi EÚ a jej členskými štátmi a Vietnamom (EVIPA) nelegislatívnym uznesením 
výboru INTA v súlade s článkom 105 ods. 2 až do schválenia Konferenciou predsedov;

- odložiť rozhodnutie o spravodajcovi na nasledujúcu schôdzu koordinátorov.

8.5. Uzavretie dohody so Spojenými štátmi americkými o pridelení podielu colnej 
kvóty Spojeným štátom americkým v zmysle nariadenia (ES) č. 617/2009 
z 13. júla 2009, ktorým sa otvára autonómna colná kvóta na dovoz 
vysokokvalitného hovädzieho mäsa

INTA/9/00613

*** 2019/0142(NLE) COM(2019)0297
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Rozhodnutie: odložiť rozhodnutie o spravodajcovi na nasledujúcu schôdzu koordinátorov.

9. Vymenovanie spravodajcov – rozhodnutia o ďalšom postupe

STANOVISKÁ

9.1. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

INTA/9/00543 2019/2028(BUD)

Gestorský výbor: BUDG

Rozhodnutie: vypracovať stanovisko vo forme listu (predseda). 

10. Iniciatívne správy

Rozhodnutie: vyzvať politické skupiny, aby sekretariátu do 10. septembra predložili svoje 
návrhy na iniciatívne správy. 

11. Delegácie a ad hoc služobné cesty

Rozhodnutie: 

- súhlasiť so žiadosťou o vyslanie delegácie výboru INTA do Vietnamu v 44. týždni (od 
28. októbra do 1. novembra 2019);

- schváliť žiadosť o vyslanie delegácie ad hoc do Ženevy 7. a 8. októbra 2019 s cieľom 
zúčastniť sa na zasadnutí riadiaceho výboru Parlamentnej konferencie o WTO 7. októbra 
a na verejnom fóre WTO 8. októbra;

- vyzvať politické skupiny, aby do 10. septembra predložili sekretariátu svoje návrhy 
na služobné cesty/ad hoc delegácie výboru INTA od januára do júna 2020 (navrhujúc krajinu, 
mestá, dátumy a dôvody);

- súhlasiť s tým, že sa bude naďalej používať súčasný systém uplatňovania rotačnej 
d’Hondtovej metódy pre interné misie, ako aj pre externé delegácie ad hoc na základe 
osobitných tabuliek, pričom spravodajca, predseda a predseda stálej delegácie nebudú 
podliehať d’Hondtovému systému a budú mať zaručené automatické miesta, d’Hondtove 
tabuľky sa neanulujú počas celého volebného obdobia, nevyužité časy sa nezachovávajú, 
uplatňuje sa celková veľkosť politických skupín v prípade rovnosti hlasov.

12. Vypočutia, štúdie a semináre

12.1. Vypočutia

Rozhodnutie: 

- politické skupiny boli vyzvané, aby do 27. augusta predložili sekretariátu svoje návrhy 
na vypočutia vo výbore INTA, ktoré sa majú uskutočniť ešte v období od októbra do decembra 
2019 (uvedenie témy, odôvodnenia, dátumov, počtu hostí a súvislostí);

- politické skupiny boli vyzvané, aby do 9. septembra predložili sekretariátu svoje 
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návrhy na vypočutia vo výbore INTA, ktoré sa majú uskutočniť v období od januára do júna 
2020 (uvedenie témy, odôvodnenia, dátumov, počtu hostí a súvislostí);

- politické skupiny boli vyzvané, aby do 9. septembra predložili sekretariátu svoje 
návrhy na semináre a štúdie vo výbore INTA, ktoré sa majú zrealizovať v období od januára 
do júna 2020 (uvedenie témy, odôvodnenia/súvislostí a prednostného načasovania).

13. Riadiaci výbor Parlamentnej konferencie o WTO

Rozhodnutie: 

- schváliť pokračovanie činností Parlamentnej konferencie o WTO, riadiaceho výboru a 
riadiacej skupiny;

- rozhodnutie o zložení delegácie EP v riadiacom výbore sa odkladá na nasledujúcu 
schôdzu koordinátorov.

14. Návrhy uznesení (článok 143)

Rozhodnutie: bolo rozhodnuté zohľadniť predložený návrh uznesenia pri celkovej práci 
výboru INTA, ale nevykonať žiadne následné konkrétne opatrenia a v súlade s článkom 143 
ods. 6 rokovacieho poriadku informovať autora o rozhodnutí výboru.
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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 
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