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Комисия по международна търговия

INTA(2020)0120_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 20 януари 2020 г., 15.00–17.30 ч. и 17.30–18.30 ч.  (заседание на координаторите)
Вторник, 21 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.00 ч.
Брюксел
Зала: „Пол-Анри Спак“ (1A002)
20 януари 2020 г., 15.00–17.30 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	25 ноември 2019 г.	PV – PE644.781v01-00
2-3 декември 2019 г.	PV – PE644.872v01-00
3.	Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите
4.	Съобщения на председателя
5.	Размяна на мнения с Карен Къртис, началник на клон от отдел „Стандарти” (МОТ)
6.	Представяне на доклада за защита и прилагане на правата върху интелектуалната собственост в трети страни
7.	Актуално състояние на текущите тристранни преговори
INTA/9/01200
	Докладване пред комисията
20 януари 2020 г., 17.30–18.30 ч.  (при закрити врати)
8.	Заседание на координаторите
21 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч.
9.	Представяне от Гордан Гърлич Радман, министър на външните работи и европейските въпроси, представляващ действащия председател на Съвета, относно приоритетите на хърватското председателство във връзка с политиката в областта на международната търговия
*** Електронно гласуване *** в 10.00 ч.
10.	Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам
INTA/9/00393
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Докладчик:

Херт Буржоа (ECR)
PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00
Водеща:

INTA


Подпомагащи:

AFET –
Решение: без становище
AM – PE643.132v02-00

DEVE –
Томас Тобé (PPE)
AD – PE641.172v02-00
AM – PE641.396v01-00

PECH –
Пиетро Бартоло (S&D)
AD – PE641.139v02-00
 
	Приемане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)
Краен срок за внасяне на измененията: 11 ноември 2019 г., 17.00 ч.
11.	Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам
INTA/9/01391
	2018/0356M(NLE)	

Докладчик:

Херт Буржоа (ECR)
PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00
Водеща:

INTA


Подпомагащи:

AFET –
Изабел Визелер-Лима (PPE)
AD – PE641.414v02-00
AM – PE643.185v01-00

DEVE –
Томас Тобé (PPE)
AD – PE641.208v02-00
AM – PE641.386v01-00

PECH –
Пиетро Бартоло (S&D)
AD – PE641.153v04-00
AM – PE643.202v01-00
 
	Приемане на проекта на доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция
Краен срок за внасяне на измененията: 11 ноември 2019 г., 17.00 ч.
12.	Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна
INTA/9/00391
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Докладчик:

Херт Буржоа (ECR)
PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00
Водеща:

INTA


Подпомагащи:

AFET –
Решение: без становище
AM – PE643.133v02-00

DEVE –
Томас Тобé (PPE)
AD – PE641.171v02-00
AM – PE641.397v01-00
 
	Приемане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)
Краен срок за внасяне на измененията: 11 ноември 2019 г., 17.00 ч.
13.	Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна
INTA/9/01390
	2018/0358M(NLE)	

Докладчик:

Херт Буржоа (ECR)
PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00
Водеща:

INTA


Подпомагащи:

AFET –
Изабел Визелер-Лима (PPE)
AD – PE641.417v02-00
AM – PE643.186v01-00

DEVE –
Томас Тобé (PPE)
AD – PE641.207v02-00
AM – PE641.387v01-00
 
	Приемане на проекта на доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция
Краен срок за внасяне на измененията: 11 ноември 2019 г., 17.00 ч.
14.	Политика в областта на конкуренцията - годишен доклад за 2019 г.
INTA/9/01612
	2019/2131(INI)	

Докладчик по становище:

Еникьо Дьори (PPE)
PA – PE643.140v01-00
AM – PE644.927v01-00
Водеща:

ECON –
Стефани Йон-Куртен (Renew)
PR – PE641.227v01-00
AM – PE645.100v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
Краен срок за внасяне на измененията: 6 декември 2019 г., 17.00 ч.
15.	Сключване на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия
INTA/9/00397
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Председател:

Бернд Ланге (S&D)
AL – PE645.037v01-00
Водеща:

AFCO –
Ги Верхофстад (Renew)
PR – PE645.036v02-00
 
	Приемане на проекта на становище под формата на писмо
*** Край на електронното гласуване ***
16.	Дейности на групите за наблюдение
INTA/9/01201
	Докладване пред комисията
17.	Размяна на мнения относно преговорите за бъдещите търговски и икономически отношения с Обединеното кралство след оттеглянето му от Европейския съюз
При закрити врати
18.	Реакция на ЕС във връзка с извънтериториалните последици на мерки на трета страна (блокиращ статут, Instex, „Северен поток 2”)
* * *
21 януари 2020 г., 15.00–18.00 ч.
Публично изслушване
19.	Ден на търговската политика
INTA/9/01950
	Изслушване (вж. отделна програма)
20.	Разни въпроси
21.	Следващи заседания
	19-20 февруари 2020 г. (Брюксел)

