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Comissão do Comércio Internacional

INTA(2020)0219_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020, 9.00–11.30 e 11.30–12.30  (reunião de coordenadores)  e 15.00–18.30
Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020, 9.00–12.30
Bruxelas
Sala: József Antall (6Q2)
19 de fevereiro de 2020, 9.00–11.30
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Aprovação das atas das reuniões de
	20-21 de janeiro de 2020	PV – PE646.953v01-00
3.	Comunicação da presidência sobre as decisões aprovadas pelos coordenadores
4.	Comunicações da presidência
5.	Ponto da situação das negociações em curso no trílogo
INTA/9/01200
	Prestação de informações à comissão
6.	Aplicação da política comercial comum - relatório anual 2018
INTA/9/02089
	2019/2197(INI)	

Relator:

Jörgen Warborn (PPE)

Fundo:

INTA


Pareceres:

DEVE
 
	Troca de pontos de vista
7.	DECISÃO DO CONSELHO relativa à celebração do Acordo sob forma de Troca de Cartas entre a União Europeia e a Confederação Suíça no quadro das negociações ao abrigo do artigo XXVIII do GATT de 1994 relativas à alteração das concessões da Suíça no âmbito da OMC no que se refere à carne temperada
INTA/9/01431
***	2019/0196(NLE)	12482/2019 – C9-0194/2019

Relator:

Jörgen Warborn (PPE)
PR – PE646.756v01-00
Fundo:

INTA


 
	Apreciação do projeto de recomendação (aprovação)
8.	Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança sobre a Parceria Oriental, na perspetiva da Cimeira de junho de 2020
INTA/9/02112
	2019/2209(INI)	

Relatora de parecer:

Markéta Gregorová (Verts/ALE)
PA – PE646.754v01-00
Fundo:

AFET –
Petras Auštrevičius (Renew)
PR – PE646.863v01-00
 
	Apreciação do projeto de parecer
9.	Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança sobre os Balcãs Ocidentais, na perspetiva da Cimeira de maio de 2020
INTA/9/02114
	2019/2210(INI)	

Relator de parecer:

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)
PA – PE646.975v03-00
Fundo:

AFET –
Tonino Picula (S&D)
PR – PE646.913v01-00
 
	Apreciação do projeto de parecer
10.	Apresentação do relatório sobre o Sistema de Preferências Generalizadas relativo ao período 2018-2019
19 de fevereiro de 2020, 11.30–12.30  (à porta fechada)
11.	Reunião de coordenadores
19 de fevereiro de 2020, 15.00–16.30
12.	Troca de pontos de vista com Phil Hogan, comissário do Comércio, no âmbito do diálogo estruturado com a Comissão
19 de fevereiro de 2020, 16.30–18.30
13.	Atividades dos grupos de acompanhamento
INTA/9/01201
	Prestação de informações à comissão
14.	Ponto da situação do procedimento de suspensão temporária das preferências pautais para o Camboja ao abrigo do «Regulamento SPG» (Regulamento (UE) n.º 978/2012)
À porta fechada
15.	Análise dos investimentos diretos estrangeiros na União - estado dos preparativos para a aplicação
* * *
20 de fevereiro de 2020, 9.00–10.00
16.	Exercício dos direitos da União tendo em vista a aplicação e o cumprimento das regras do comércio internacional
INTA/9/02125
***I	2019/0273(COD)	COM(2019)0623 – C9-0197/2019

Relatora:

Marie-Pierre Vedrenne (Renew)

Fundo:

INTA


 
	Troca de pontos de vista
17.	Exposição da Comissão sobre o ponto da situação das medidas de salvaguarda da UE no domínio dos produtos siderúrgicos, depois da primeira revisão e próximas etapas
20 de fevereiro de 2020, 10.00–12.30
Com a participação dos membros do Grupo Diretor da Conferência Parlamentar sobre a Organização Mundial do Comércio (OMC)
18.	Reforma da OMC
- Troca de pontos de vista com Stephen de Boer, Embaixador do Canadá junto da OMC
19.	Negociações da OMC em matéria de subsídios às atividades de pesca
20.	Troca de pontos de vista sobre o resultado da reunião trilateral sobre as regras da OMC com os ministros do comércio do Japão, dos Estados Unidos e da União Europeia, a 14 de janeiro de 2020
21.	Diversos
22.	Próximas reuniões
	16-17 de março de 2020 (Bruxelas)

