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Parlamento Europeu

2019-2024

Comissão do Comércio Internacional

INTA(2020)0706_1

PROJETO DE ORDEM DO DIA

Reunião extraordinária

Segunda-feira, 6 de julho de 2020, 9.00–11.00 e 16.45–18.45

Bruxelas

Sala: Participação à distância (via József Antall 6Q2)

6 de julho de 2020, 9.00–11.00

1. Aprovação da ordem do dia

2. Comunicações da presidência

3. Troca de pontos de vista com Phil Hogan, Comissário do Comércio, e peritos 
convidados, sobre a revisão da política comercial da UE

* * *

*** Período de votação *** Primeiro período de votação

4. 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:
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Marie-Pierre Vedrenne (Renew) PR – PE647.001v02-00
AM – PE652.575v01-00

Fundo:
INTA

 Aprovação das alterações
 Prazo para a apresentação de alterações: 3 de junho de 2020, 18.00

*** Fim da votação ***

6 de julho de 2020, 16.45–18.45

5. Troca de pontos de vista com Sigrid Kaag, ministra neerlandesa do Comércio 
Externo e da Cooperação para o Desenvolvimento, e Jean-Baptiste Lemoyne, 
secretário de estado francês do Ministério da Europa e dos Negócios 
Estrangeiros, sobre o documento informal franco-neerlandês relativo ao 
comércio sustentável

* * *

6. Anúncio dos resultados do primeiro período de votação

* * *

*** Período de votação *** Segundo período de votação

7. 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

AM – PE652.575v01-00
Fundo:

INTA

 Aprovação do projeto de relatório
 Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais
 Prazo para a apresentação de alterações: 3 de junho de 2020, 18.00

*** Fim da votação ***

8. Diversos

9. Próximas reuniões

• 2-3 de setembro de 2020 (a confirmar)
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