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Utskottet för internationell handel

INTA(2020)0219_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Onsdagen den 19 februari 2020 kl. 9.00–11.30 och kl. 11.30–12.30  (samordnarnas sammanträde)  och kl. 15.00–18.30
Torsdagen den 20 februari 2020 kl. 9.00–12.30
Bryssel
Lokal: József Antall (6Q2)
19 februari 2020 kl. 9.00–11.30
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Justering av sammanträdesprotokoll
	20–21 januari 2020	PV – PE646.953v01-00
3.	Information från ordföranden om samordnarnas beslut
4.	Meddelanden från ordföranden
5.	Läget i de pågående trepartsförhandlingarna
INTA/9/01200
	Avläggande av rapport till utskottet
6.	Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018
INTA/9/02089
	2019/2197(INI)	

Föredragande:

Jörgen Warborn (PPE)

Ansvarigt utskott:

INTA


Rådgivande utskott:

DEVE
 
	Diskussion
7.	Rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Schweiz i samband med förhandlingarna enligt artikel XXVIII i Gatt 1994 om ändring av Schweiz WTO-medgivanden avseende kryddat kött (inte ytterligare berett)
INTA/9/01431
***	2019/0196(NLE)	12482/2019 – C9-0194/2019

Föredragande:

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

INTA


 
	Behandling av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
8.	Rekommendation till rådet, kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det östliga partnerskapet inför toppmötet i juni 2020
INTA/9/02112
	2019/2209(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

AFET –
Petras Auštrevičius (Renew)
PR – PE646.863v01-00
 
	Behandling av förslag till yttrande
9.	Rekommendation till rådet, kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om västra Balkan inför toppmötet i maj 2020
INTA/9/02114
	2019/2210(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

AFET –
Tonino Picula (S&D)
PR – PE646.913v01-00
 
	Behandling av förslag till yttrande
10.	Redogörelse för rapporten om det allmänna preferenssystemet för perioden 2018–2019
19 februari 2020 kl. 11.30–12.30  (inom stängda dörrar)
11.	Samordnarnas sammanträde
19 februari 2020 kl. 15.00–16.30
12.	Diskussion med Phil Hogan, kommissionsledamot med ansvar för handel, inom ramen för den strukturerade dialogen med kommissionen
19 februari 2020 kl. 16.30–18.30
13.	Övervakningsgruppernas verksamhet
INTA/9/01201
	Avläggande av rapport till utskottet
14.	Lägesrapport om förfarandet för tillfälligt upphävande av tullförmåner för Kambodja enligt GSP-förordningen (förordning (EU) nr 978/2012)
Inom stängda dörrar
15.	Granskning av utländska direktinvesteringar i unionen – lägesrapport om förberedelser inför genomförandet
* * *
20 februari 2020 kl. 9.00–10.00
16.	Utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler
INTA/9/02125
***I	2019/0273(COD)	COM(2019)0623 – C9-0197/2019

Föredragande:

Marie-Pierre Vedrenne (Renew)

Ansvarigt utskott:

INTA


 
	Diskussion
17.	Kommissionen redogör för läget när det gäller EU:s skyddsåtgärder för stålindustrin efter den första översynen och nästa steg
20 februari 2020 kl. 10.00–12.30
Med deltagande av medlemmarna i styrkommittén för den parlamentariska konferensen om Världshandelsorganisationen (WTO)
18.	Reform av WTO
- Diskussion med Stephen de Boer, Kanadas ambassadör vid WTO
19.	WTO-förhandlingar om fiskesubventioner
20.	Diskussion om resultatet av trepartsmötet om WTO:s regler med Japans, Förenta staternas och Europeiska unionens handelsministrar den 14 januari 2020
21.	Övriga frågor
22.	Kommande sammanträden
	16–17 mars 2020 (Bryssel)

