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Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

INTA(2020)0528_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έκτακτη συνεδρίαση
Πέμπτη 28 Μαΐου 2020, από 9.00 έως 10.00 και από 14.00 έως 16.00
Βρυξέλλες
Αίθουσα: εξ αποστάσεως συμμετοχή (József Antall (2Q2))
28 Μαΐου 2020, από 9.00 έως 10.00
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	21 Απριλίου 2020	PV – PE650.528v01-00
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές
4.	Ανακοινώσεις του προέδρου
5.	Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018
INTA/9/02089
	2019/2197(INI)	

Εισηγητής:

Jörgen Warborn (PPE)
PR – PE648.332v01-00
Επί της ουσίας:

INTA


Γνωμοδοτήσεις:

DEVE
 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
6.	Παρουσίαση από την Επιτροπή της έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού περί προστασίας κεκτημένων δικαιωμάτων για τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών
* * *
* * * Ώρα ψηφοφορίας * * * Πρώτη ψηφοφορία
7.	Ο ρόλος της ΕΕ στην προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη
INTA/9/01956
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Karin Karlsbro (Renew)
PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00
Επί της ουσίας:

ENVI*
Stanislav Polčák (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 24 Απριλίου 2020, ώρα 12.00
8.	Έλλειψη φαρμάκων - τρόποι αντιμετώπισης ενός αναδυόμενου προβλήματος
INTA/9/02845
	2020/2071(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Andrey Kovatchev (PPE)
PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00
Επί της ουσίας:

ENVI*
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)
PR – PE650.394v01-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 18 Μαΐου 2020, ώρα 12.00
*** Λήξη των ψηφοφοριών ***
28 Μαΐου 2020, από 14.00 έως 16.00
9.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Phil Hogan, Επίτροπο αρμόδιο για το εμπόριο, σχετικά με την απάντηση της ΕΕ στον αντίκτυπο του COVID-19 στο εμπόριο
10.	Άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων
INTA/9/02125
***I	2019/0273(COD)	COM(2019)0623 – C9-0197/2019

Εισηγήτρια:

Marie-Pierre Vedrenne (Renew)
PR – PE647.001v02-00
Επί της ουσίας:

INTA


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
* * *
11.	Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρώτης ψηφοφορίας
* * *
* * * Ώρα ψηφοφορίας * * * Δεύτερη ψηφοφορία
12.	Ο ρόλος της ΕΕ στην προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη
INTA/9/01956
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Karin Karlsbro (Renew)
PA – PE648.523v01-00
AM – PE650.546v01-00
Επί της ουσίας:

ENVI*
Stanislav Polčák (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 24 Απριλίου 2020, ώρα 12.00
13.	Έλλειψη φαρμάκων - τρόποι αντιμετώπισης ενός αναδυόμενου προβλήματος
INTA/9/02845
	2020/2071(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Andrey Kovatchev (PPE)
PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00
Επί της ουσίας:

ENVI*
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)
PR – PE650.394v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 18 Μαΐου 2020, ώρα 12.00
*** Λήξη των ψηφοφοριών ***
14.	Διάφορα
15.	Προσεχείς συνεδριάσεις
25 Ιουνίου 2020 (προς επιβεβαίωση)

