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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по международна търговия

INTA(2020)0706_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Извънредно заседание

Понеделник, 6 юли 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 16.45–18.45 ч.

Брюксел

Зала: Дистанционно участие (чрез „Йожеф Антал“ 6Q2)

6 юли 2020 г., 9.00–11.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Размяна на мнения относно прегледа на търговската политика на ЕС с Фил 
Хоган, член на Комисията, отговарящ за търговията, и поканени експерти

* * *

* * * Време за гласуване * * * Първо гласуване

4. 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:
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BG

Мари-Пиер Ведрен (Renew) PR – PE647.001v02-00
AM – PE652.575v01-00

Водеща:
INTA

 Приемане на измененията
 Краен срок за внасяне на измененията: 3 юни 2020 г., 18.00 ч.

*** Край на гласуването ***

6 юли 2020 г., 16.45–18.45 ч.

5. Размяна на мнения със Зигрид Кааг, министър на външната търговия и 
сътрудничеството за развитие на Нидерландия, и Жан-Батист Льомоан, 
държавен министър на Франция, към министъра за Европа и външните 
работи, относно неофициалния документ на Франция и Нидерландия 
относно устойчивата търговия

* * *

6. Обявяване на резултатите от първото гласуване

* * *

* * * Време за гласуване * * * Второ гласуване

7. 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

AM – PE652.575v01-00
Водеща:

INTA

 Приемане на проекта на доклад
 Гласуване относно решението за започване на междуинституционални 

преговори
 Краен срок за внасяне на измененията: 3 юни 2020 г., 18.00 ч.

*** Край на гласуването ***

8. Разни въпроси

9. Следващи заседания

• 2-3 септември 2020 г. (очаква се потвърждение)
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