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Comissão do Comércio Internacional

INTA(2020)0528_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião extraordinária
Quinta-feira, 28 de maio de 2020, 9.00–10.00 e 14.00–16.00
Bruxelas
Sala: Participação à distância (József Antall (2Q2))
28 de maio de 2020, 9.00–10.00
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Aprovação das atas das reuniões de
	21 de abril de 2020	PV – PE650.528v01-00
3.	Comunicação da presidência sobre as decisões aprovadas pelos coordenadores
4.	Comunicações da presidência
5.	Aplicação da política comercial comum - relatório anual 2018
INTA/9/02089
	2019/2197(INI)	

Relator:

Jörgen Warborn (PPE)
PR – PE648.332v01-00
Fundo:

INTA


Pareceres:

DEVE
 
	Apreciação do projeto de relatório
6.	Apresentação pela Comissão do Relatório sobre a aplicação do Regulamento «Cláusula de Anterioridade» para os acordos bilaterais de investimento entre os Estados-Membros e países terceiros
* * *
*** Período de votação *** Primeiro período de votação
7.	A intensificação da ação da UE para proteger as florestas a nível mundial
INTA/9/01956
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Relatora de parecer:

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

ENVI*
Stanislav Polčák (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
 
	Aprovação das alterações
Prazo para a apresentação de alterações: 24 de abril de 2020, 12.00
8.	Escassez de medicamentos - como fazer face a um problema emergente
INTA/9/02845
	2020/2071(INI)	

Relator de parecer:

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

ENVI*
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)
PR – PE650.394v01-00
 
	Aprovação das alterações
Prazo para a apresentação de alterações: 18 de maio de 2020, 12.00
*** Fim da votação ***
28 de maio de 2020, 14.00–16.00
9.	Troca de pontos de vista com Phil Hogan, comissário do Comércio, sobre a resposta da UE ao impacto da COVID-19 no comércio
10.	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)
PR – PE647.001v02-00
Fundo:

INTA


 
	Apreciação do projeto de relatório
* * *
11.	Anúncio dos resultados do primeiro período de votação
* * *
*** Período de votação *** Segundo período de votação
12.	A intensificação da ação da UE para proteger as florestas a nível mundial
INTA/9/01956
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Relatora de parecer:

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

ENVI*
Stanislav Polčák (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 24 de abril de 2020, 12.00
13.	Escassez de medicamentos - como fazer face a um problema emergente
INTA/9/02845
	2020/2071(INI)	

Relator de parecer:

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

ENVI*
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)
PR – PE650.394v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 18 de maio de 2020, 12.00
*** Fim da votação ***
14.	Diversos
15.	Próximas reuniões
25 de junho de 2020 (a confirmar)

