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EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för internationell handel

INTA(2014)0319_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 19 mars 2014 kl. 9.00–11.30 och kl. 11.30–12.30  (samordnarnas 
sammanträde)  och kl. 15.00–18.30

Torsdagen den 20 mars 2014 kl. 9.00–12.30

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q1)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av protokollet från sammanträdet den
 20–21 januari 2014 PV – PE526.353v01-00
 12–13 februari 2014 PV – PE529.725v01-00

3. Meddelanden från ordföranden

4. Ändring av förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en 
gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och 
transitering av produkter med dubbla användningsområden
INTA/7/15372
***II 2011/0310(COD) 18086/1/2013 – C7-0093/2014

T7-0383/2012

Föredragande: Christofer Fjellner (PPE) PR – PE529.923v01-00
Ansv. utsk.: INTA –
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 Behandling av rådets ståndpunkt
 Behandling av förslag till andrabehandlingsrekommendation

5. Det aktuella läget i de pågående trepartsförhandlingarna
INTA/7/04325
 Diskussion

6. Övervakningsgruppernas verksamhet
INTA/7/08162
 Diskussion

7. Tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess 
medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med 
anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
INTA/7/15161
*** 2014/0019(NLE) COM(2014)0042

Föredragande: Robert Sturdy (ECR) PR – PE529.803v02-00
Ansv. utsk.: INTA –
Rådg. utsk.: AFET

 Behandling av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)

8. Sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina
INTA/7/15470
***I 2014/0090(COD) COM(2014)0166 – C7-0103/2014

Ansv. utsk.: INTA –
Rådg. utsk.: AFET –

 Behandling av förslag till betänkande

19 mars 2014 kl. 11.30–12.30

Inom stängda dörrar

9. Samordnarnas sammanträde

19 mars 2014 kl. 15.00–18.30

10. Diskussion med Arancha González, verkställande direktör för Internationella 
handelscentrumet (ITC)

I närvaro av ledamöter för underutskottet för mänskliga rättigheter

11. Redogörelse för en extern undersökning från Lorand Bartels vid universitetet i 
Cambridge om Europaparlamentets roll i i samband med mänskliga rättigheter 
vid handels- och investeringsavtal.

* * *
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Inom stängda dörrar

12. Läget i förhandlingarna om Allmänna tjänstehandelsavtalet

20 mars 2014 kl. 9.00–12.30

13. De ekonomiska och handelsmässiga förbindelserna mellan EU och Mexiko
INTA/7/12421
 Diskussion med Mexikos ambassadör i EU

*** Elektronisk omröstning *** kl. 10.00

14. Ändring av rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande av ett system 
med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen
INTA/7/11726
***I 2013/0010(COD) COM(2013)0015 – C7-0021/2013

Föredragande: Iuliu Winkler (PPE)
Ansv. utsk.: INTA –
Rådg. utsk.: DEVE – Michèle Striffler (PPE)

ENVI – Beslut: inget yttrande
AGRI – Beslut: inget yttrande

 Behandling och antagande av resultatet av trepartsförhandlingarna i syfte att nå en 
överenskommelse vid första behandlingen

15. Ändring av förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en 
gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och 
transitering av produkter med dubbla användningsområden
INTA/7/15372
***II 2011/0310(COD) 18086/1/2013 – C7-0093/2014

T7-0383/2012

Föredragande: Christofer Fjellner (PPE) PR – PE529.923v01-00
Ansv. utsk.: INTA –

 Antagande av förslag till andrabehandlingsrekommendation
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 19 mars 2014 kl. 12.00

16. Sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina
INTA/7/15470
***I 2014/0090(COD) COM(2014)0166 – C7-0103/2014

Ansv. utsk.: INTA –
Rådg. utsk.: AFET –

 Antagande av förslag till betänkande

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

17. Det aktuella läget när det gäller avtalen om ekonomiskt partnerskap
INTA/7/01640
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 Diskussion med kommissionens företrädare

Inom stängda dörrar

18. Redogörelse för världsbankens rapport om utvärderingen om tullunionen mellan 
EU och Turkiet

19. Övriga frågor

20. Kommande sammanträden
 1 april 2014 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.00 och kl. 18.00–18.30 (Bryssel)


