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Comissão do Comércio Internacional

INTA(2019)0902_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Segunda-feira, 2 de setembro de 2019, 15.00–18.30
Terça-feira, 3 de setembro de 2019, 9.00–12.30 e 15.00–17.00 e 17.00–18.30  (reunião de coordenadores)
Bruxelas
Sala: Altiero Spinelli (3G-3)
2 de setembro de 2019, 15.00–18.30
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Aprovação das atas das reuniões de
	10 de julho de 2019	PV – PE639.773v01-00
23 de julho de 2019	PV – PE639.820v01-00
3.	Comunicações da presidência sobre as decisões dos coordenadores de 18 de julho de 2019
4.	Comunicações da presidência
5.	Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 - todas as secções
INTA/9/00543
	2019/2028(BUD)	

Relator de parecer:

Bernd Lange (S&D)
AB – PE640.003v01-00
Fundo:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 
	Apreciação das alterações orçamentais
Apreciação do projeto de parecer em forma de carta
* * *
À porta fechada
6.	Ponto da situação das negociações comerciais internacionais
INTA/9/00691
	Troca de pontos de vista com Sabine Weyand, diretora-geral responsável pelo Comércio, Comissão Europeia
7.	Ponto da situação relativamente à aplicação do capítulo «Comércio e desenvolvimento sustentável» do Acordo de Comércio Livre entre a UE e a Coreia
3 de setembro de 2019, 9.00–12.30
8.	Exposição de Ville Skinnari, ministro da Cooperação para o Desenvolvimento e do Comércio Externo, em representação do Presidente em exercício do Conselho, sobre as prioridades da Presidência da Finlândia em matéria de política comercial internacional
*** Período de votação eletrónica *** às 10.00
9.	Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 - todas as secções
INTA/9/00543
	2019/2028(BUD)	

Relator de parecer:

Bernd Lange (S&D)
AB – PE640.003v01-00
Fundo:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 
	Apreciação e aprovação das alterações orçamentais
Prazo para a apresentação de alterações orçamentais: 25 de julho de 2019, às 12.00
*** Fim da votação eletrónica ***
10.	Apresentação do Relatório sobre as Barreiras ao Comércio e ao Investimento relativo a 2018
11.	Exposição da Comissão sobre os resultados dos aspetos relacionados com o comércio da Cimeira do G20, em Osaka, 28 e 29 de junho de 2019
12.	Desenvolvimentos recentes na política de investimento da UE
À porta fechada
13.	Resolução de litígios em matéria comercial e de investimentos na União
INTA/9/00693
	Exposição da Comissão
3 de setembro de 2019, 15.00–17.00
14.	Apresentação da comunicação conjunta intitulada «União Europeia, América Latina e Caraíbas: unir esforços em prol de um futuro comum» – aspetos relacionados com o comércio
15.	Apresentação sobre «Regras de origem preferenciais da UE»
16.	Apresentação do relatório sobre a execução da assistência macrofinanceira a países terceiros em 2018
17.	Diversos
18.	Próximas reuniões
	23-24 de setembro de 2019 (Bruxelas)
3 de setembro de 2019, 17.00–18.30  (à porta fechada)
19.	Reunião de coordenadores

