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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по международна търговия

INTA(2014)0319_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 19 март 2014 г., 9.00–11.30 ч. и 11.30–12.30 ч.  (заседание на
координаторите)  и 15.00–18.30 ч.

Четвъртък, 20 март 2014 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: József Antall (4Q1)

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протокола от заседанието от:
 20-21 януари 2014 г. PV – PE526.353v01-00
 12-13 февруари 2014 г. PV – PE529.725v01-00

3. Съобщения на председателя

4. Изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 за въвеждане режим на
Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и
транзита на изделия и технологии с двойна употреба
INTA/7/15372
***II 2011/0310(COD) 18086/1/2013 – C7-0093/2014

T7-0383/2012

Докладчик: Christofer Fjellner (PPE) PR – PE529.923v01-00
Водеща: INTA –

 Разглеждане на позицията на Съвета
 Разглеждане на проектопрепоръката за второ четене
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5. Етап на развитие на текущите тристранни преговори
INTA/7/04325
 Размяна на мнения

6. Дейности на групата по мониторинг
INTA/7/08162
 Размяна на мнения

7. Протокол към Споразумението за свободна търговия между Европейския
съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от
друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на Хърватия към
Европейския съюз
INTA/7/15161
*** 2014/0019(NLE) COM(2014)0042

Докладчик: Robert Sturdy (ECR) PR – PE529.803v02-00
Водеща: INTA –
Подпомагаща: AFET

 Разглеждане на проектопрепоръката (процедура на одобрение)

8. Намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна
INTA/7/15470
***I 2014/0090(COD) COM(2014)0166 – C7-0103/2014

Водеща: INTA –
Подпомагаща: AFET –

 Разглеждане на проектодоклада

19 март 2014 г., 11.30–12.30 ч.

При закрити врата

9. Заседание на координаторите

19 март 2014 г., 15.00–18.30 ч.

10. Размяна на мнения с Аранча Гонсалес, изпълнителен директор на
Международния търговски център (ITC)

В присъствието на членове на подкомисията по правата на човека

11. Представяне на външно проучване на тема „Ролята на Европейския
парламент по отношение на правата на човека в търговски и
инвестиционни споразумение“ от Лоранд Бартълс, Кеймбриджки
университет

* * *

При закрити врата
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12. Актуално състояние на преговорите относно споразумението за търговията
с услуги (TiSA)

20 март 2014 г., 9.00–12.30 ч.

13. Икономически и търговски отношения между ЕС и Мексико
INTA/7/12421
 Размяна на мнения с посланика на Мексико в ЕС

*** Време за електронно гласуване *** 10.00 ч.

14. Изменение на Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета за установяването на
схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската
общност
INTA/7/11726
***I 2013/0010(COD) COM(2013)0015 – C7-0021/2013

Докладчик: Iuliu Winkler (PPE)
Водеща: INTA –
Подпомагаща: DEVE – Michèle Striffler (PPE)

ENVI – Решение: без становище
AGRI – Решение: без становище

 Разглеждане и приемане на резултатите от тристранните преговори с цел
постигане на споразумение на първо четене

15. Изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 за въвеждане режим на
Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и
транзита на изделия и технологии с двойна употреба
INTA/7/15372
***II 2011/0310(COD) 18086/1/2013 – C7-0093/2014

T7-0383/2012

Докладчик: Christofer Fjellner (PPE) PR – PE529.923v01-00
Водеща: INTA –

 Приемане на проектопрепоръката за второ четене
 Краен срок за внасяне на измененията: 19 март 2014 г., 12.00 ч.

16. Намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна
INTA/7/15470
***I 2014/0090(COD) COM(2014)0166 – C7-0103/2014

Водеща: INTA –
Подпомагаща: AFET –

 Приемане на проектодоклада

*** Край на електронното гласуване ***

17. Етап на развитие на Споразуменията за икономическо партньорство
INTA/7/01640
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 Размяна на мнения с представители на Комисията

При закрити врата

18. Представяне на доклад на Световната банка за оценка на митническия
съюз между ЕС и Турция

19. Разни въпроси

20. Следващо(и) заседание(я)
 1 април 2014 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.00 ч. и 18.00–18.30 ч. (Брюксел)


