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Комисия по международна търговия

INTA(2020)0219_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Сряда, 19 февруари 2020 г., 9.00–11.30 ч. и 11.30–12.30 ч.  (заседание на координаторите)  и 15.00–18.30 ч.
Четвъртък, 20 февруари 2020 г., 9.00–12.30 ч.
Брюксел
Зала: „„Йожеф Антал“ (6Q2)
19 февруари 2020 г., 9.00–11.30 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	20-21 януари 2020 г.	PV – PE646.953v01-00
3.	Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите
4.	Съобщения на председателя
5.	Актуално състояние на текущите тристранни преговори
INTA/9/01200
	Докладване пред комисията
6.	Прилагане на общата търговска политика – годишен доклад за 2018 г.
INTA/9/02089
	2019/2197(INI)	

Докладчик:

Йорген Варборн (PPE)

Водеща:

INTA


Подпомагащи:

DEVE
 
	Размяна на мнения
7.	Решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария във връзка с преговорите по член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. относно изменението на отстъпките в рамките на СТО на Швейцария за месото с подправки, необработено по друг начин
INTA/9/01431
***	2019/0196(NLE)	12482/2019 – C9-0194/2019

Докладчик:

Йорген Варборн (PPE)
PR – PE646.756v01-00
Водеща:

INTA


 
	Разглеждане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)
8.	Препоръка до Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г.
INTA/9/02112
	2019/2209(INI)	

Докладчик по становище:

Маркета Грегорова (Verts/ALE)
PA – PE646.754v01-00
Водеща:

AFET –
Петрас Аущревичюс (Renew)
PR – PE646.863v01-00
 
	Разглеждане на проекта на становище
9.	Препоръка до Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Западните Балкани с оглед на срещата на високо равнище през май 2020 г.
INTA/9/02114
	2019/2210(INI)	

Докладчик по становище:

Райнхард Бютикофер (Verts/ALE)
PA – PE646.975v03-00
Водеща:

AFET –
Тонино Пицула (S&D)
PR – PE646.913v01-00
 
	Разглеждане на проекта на становище
10.	Представяне на доклада относно общата схема от преференции за периода 2018 – 2019 г.
19 февруари 2020 г., 11.30–12.30 ч.  (при закрити врати)
11.	Заседание на координаторите
19 февруари 2020 г., 15.00–16.30 ч.
12.	Размяна на мнения с Фил Хоган, член на Комисията, отговарящ за търговията, в контекста на структурирания диалог с Комисията
19 февруари 2020 г., 16.30–18.30 ч.
13.	Дейности на групите за наблюдение
INTA/9/01201
	Докладване пред комисията
14.	Актуално състояние на процедурата по временно оттегляне на тарифните преференции за Камбоджа съгласно Регламента относно ОСП (Регламент (ЕС) № 978/2012)
При закрити врати
15.	Скрининг на преките чуждестранни инвестиции в Съюза — Състояние на подготовката за изпълнение
* * *
20 февруари 2020 г., 9.00–10.00 ч.
16.	Упражняването на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила
INTA/9/02125
***I	2019/0273(COD)	COM(2019)0623 – C9-0197/2019

Докладчик:

Мари-Пиер Ведрен (Renew)

Водеща:

INTA


 
	Размяна на мнения
17.	Представяне от Комисията относно актуалното състояние на защитните мерки на ЕС по отношение на стоманата след първия преглед и следващи стъпки
20 февруари 2020 г., 10.00–12.30 ч.
С участието на членовете на управителния комитет на Парламентарната конференция по въпросите на Световната търговска организация (СТО)
18.	Реформа на СТО
– Размяна на мнения с Щефен де Бур, посланик на Канада в СТО
19.	Преговори в рамките на СТО относно субсидиите за риболов
20.	Размяна на мнения относно резултатите от тристранната среща във връзка с правилата на СТО на министрите на търговията на Япония, Съединените щати и Европейския съюз на 14 януари 2020 г.
21.	Разни въпроси
22.	Следващи заседания
	16-17 март 2020 г. (Брюксел)

