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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre medzinárodný obchod

INTA(2014)0319_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 19. marca 2014 od 9.00 do 11.30 h a od 11.30 do 12.30 h  (schôdza koordinátorov)  
a od 15.00 do 18.30 h

štvrtok 20. marca 2014 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q1)

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisnice zo schôdzí, ktoré sa konali:
 20. – 21. januára 2014 PV – PE526.353v01-00
 12. – 13. februára 2014 PV – PE529.725v01-00

3. Oznámenia predsedajúceho

4. Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim 
Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu 
položiek s dvojakým použitím
INTA/7/15372
***II 2011/0310(COD) 18086/1/2013 – C7-0093/2014

T7-0383/2012

Spravodajca: Christofer Fjellner (PPE) PR – PE529.923v01-00
Gestorský výbor: INTA –

 preskúmanie spoločnej pozície
 preskúmanie návrhu odporúčania do druhého čítania



PE530.031v02-00 2/4 OJ\1023150SK.rtf

SK

5. Súčasný stav prebiehajúcich trojstranných rokovaní
INTA/7/04325
 výmena názorov

6. Činnosť monitorovacích skupín
INTA/7/08162
 výmena názorov

7. Protokol k Dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými 
štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej na účely 
zohľadnenia pristúpenia Chorvátska k Európskej únii
INTA/7/15161
*** 2014/0019(NLE) COM(2014)0042

Spravodajca: Robert Sturdy (ECR) PR – PE529.803v02-00
Gestorský výbor: INTA –
Stanovisko: AFET

 preskúmanie návrhu odporúčania (súhlas)

8. Zníženie alebo zrušenie ciel v prípade tovaru pochádzajúceho z Ukrajiny 
INTA/7/15470
***I 2014/0090(COD) COM(2014)0166 – C7-0103/2014

Gestorský výbor: INTA –
Stanovisko: AFET –

 preskúmanie návrhu správy

19. marca 2014 od 11.30 do 12.30 h

Za zatvorenými dverami

9. Schôdza koordinátorov

19. marca 2014 od 15.00 do 18.30 h

10. Výmena názorov s výkonnou riaditeľkou Medzinárodného obchodného 
centra Aranchou GONZÁLEZOVOU

za účasti poslancov z Podvýboru pre ľudské práva

11. Prezentácia externej štúdie Loranda Bartelsa z Univerzity v Cambridge s 
názvom Úloha Európskeho parlamentu v súvislosti s ľudskými právami v 
dohodách o obchode a investíciách

* * *

Za zatvorenými dverami

12. Súčasný stav rokovaní o dohode o obchode so službami (TiSA)
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20. marca 2014 od 9.00 do 12.30 h

13. Hospodárske a obchodné vzťahy medzi EÚ a Mexikom
INTA/7/12421
 výmena názorov s veľvyslancom Mexika v EÚ

*** Elektronické hlasovanie *** o 10.00 h

14. Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 2173/2005 o vytvorení licenčného 
systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva
INTA/7/11726
***I 2013/0010(COD) COM(2013)0015 – C7-0021/2013

Spravodajca: Iuliu Winkler (PPE)
Gestorský výbor: INTA –
Stanovisko: DEVE – Michèle Striffler (PPE)

ENVI – Rozhodnutie: bez stanoviska
AGRI – Rozhodnutie: bez stanoviska

 preskúmanie a prijatie výsledku rokovaní trialógu s cieľom dosiahnuť dohodu v 
prvom čítaní

15. Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim 
Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu 
položiek s dvojakým použitím
INTA/7/15372
***II 2011/0310(COD) 18086/1/2013 – C7-0093/2014

T7-0383/2012

Spravodajca: Christofer Fjellner (PPE) PR – PE529.923v01-00
Gestorský výbor: INTA –

 prijatie návrhu odporúčania do druhého čítania
 termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 19. marec 2014, 

12.00 h

16. Zníženie alebo zrušenie ciel v prípade tovaru pochádzajúceho z Ukrajiny 
INTA/7/15470
***I 2014/0090(COD) COM(2014)0166 – C7-0103/2014

Gestorský výbor: INTA –
Stanovisko: AFET –

 prijatie návrhu správy

*** Koniec elektronického hlasovania ***

17. Súčasný stav v oblasti dohôd o hospodárskom partnerstve
INTA/7/01640
 výmena názorov so zástupcami Komisie
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Za zatvorenými dverami

18. Prezentácia správy Svetovej banky o hodnotení colnej únie medzi EÚ a 
Tureckom

19. Rôzne otázky

20. Nasledujúca(-e) schôdza(-e)
 1. apríla 2014 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.00 h a od 18.00 do 18.30 h 

(Brusel)


