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Комисия по международна търговия

INTA(2020)0528_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Извънредно заседание
Четвъртък, 28 май 2020 г., 9.00–10.00 ч. и 14.00–16.00 ч.
Брюксел
Зала: Дистанционно участие („Йожеф Антал“ (2Q2))
28 май 2020 г., 9.00–10.00 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	21 април 2020 г.	PV – PE650.528v01-00

3.	Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите
4.	Съобщения на председателя
5.	Прилагане на общата търговска политика – годишен доклад за 2018 г.
INTA/9/02089
	2019/2197(INI)	

Докладчик:

Йорген Варборн (PPE)
PR – PE648.332v01-00
Водеща:

INTA


Подпомагаща:

DEVE
 
	Разглеждане на проекта на доклад

6.	Представяне от Комисията на доклада относно прилагането на регламента за запазване на придобитите права за двустранните инвестиционни споразумения между държавите членки и трети държави
* * *
* * * Време за гласуване * * * Първо гласуване
7.	Ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб
INTA/9/01956
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Докладчик по становище:

Карин Карлсбро (Renew)
PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00
Водеща:

ENVI*
Станислав Полчак (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
 
	Приемане на измененията
	Краен срок за внасяне на измененията: 24 април 2020 г., 12.00 ч.

8.	Недостиг на лекарства - как да се намери решение на нововъзникващ проблем
INTA/9/02845
	2020/2071(INI)	

Докладчик по становище:

Андрей Ковачев (PPE)
PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00
Водеща:

ENVI*
Натали Колен-Йостерле (PPE)
PR – PE650.394v01-00
 
	Приемане на измененията
	Краен срок за внасяне на измененията: 18 май 2020 г., 12.00 ч.

*** Край на гласуването ***
28 май 2020 г., 14.00–16.00 ч.
9.	Размяна на мнения с Фил Хоган, член на Европейската комисия, отговарящ за търговията, относно действията на ЕС срещу въздействието на COVID-19 върху търговията
10.	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)
PR – PE647.001v02-00
Водеща:

INTA


 
	Разглеждане на проекта на доклад

* * *
11.	Обявяване на резултатите от първото гласуване
* * *
* * * Време за гласуване * * * Второ гласуване
12.	Ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб
INTA/9/01956
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Докладчик по становище:

Карин Карлсбро (Renew)
PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00
Водеща:

ENVI*
Станислав Полчак (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 24 април 2020 г., 12.00 ч.

13.	Недостиг на лекарства - как да се намери решение на нововъзникващ проблем
INTA/9/02845
	2020/2071(INI)	

Докладчик по становище:

Андрей Ковачев (PPE)
PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00
Водеща:

ENVI*
Натали Колен-Йостерле (PPE)
PR – PE650.394v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 18 май 2020 г., 12.00 ч.

*** Край на гласуването ***
14.	Разни въпроси
15.	Следващи заседания
25 юни 2020 г. (очаква се потвърждение)

