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Комисия по международна търговия

INTA(2020)0903_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Извънредно заседание
Четвъртък, 3 септември 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 16.45–18.45 ч.
Брюксел
Зала: Дистанционно участие (чрез „Йожеф Антал“ 4Q1)
3 септември 2020 г., 9.00–11.00 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	25 юни 2020 г.	PV – PE653.992v01-00
6 юли 2020 г.	PV – PE654.087v01-00
3.	Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите
4.	Съобщения на председателя
5.	Представяне от Петер Алтмайер, федерален министър на икономиката и енергетиката, представител на действащия председател на Съвета, относно приоритетите на германското председателство в областта на международната търговска политика
6.	Въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз
INTA/9/02770
***I	2020/0051(COD)	COM(2020)0135 – C9-0099/2020

Докладчик:

Еманюел Морел (GUE/NGL)

Водеща:

INTA


 
	Разглеждане на проекта на доклад
7.	Актуално състояние на текущите тристранни преговори
INTA/9/01200
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)
* * *
* * * Време за гласуване * * * Първо гласуване
8.	Прилагане на общата търговска политика – годишен доклад за 2018 г.
INTA/9/02089
	2019/2197(INI)	

Докладчик:

Йорген Варборн (PPE)
PR – PE648.332v01-00
AM – PE652.533v01-00
Водеща:

INTA


Подпомагаща:

DEVE
Беноа Бито (Verts/ALE)
AD – PE648.266v02-00
AM – PE652.290v01-00
 
	Приемане на измененията
Краен срок за внасяне на измененията: 29 май 2020 г., 18.00 ч.
9.	Правна уредба на ЕС за спиране и обръщане на процеса на глобално обезлесяване, стимулирано от ЕС
INTA/9/02243
	2020/2006(INL)	

Докладчик по становище:

Карин Карлсбро (Renew)
PA – PE652.411v01-00
AM – PE653.994v01-00
Водеща:

ENVI*
Делара Буркарт (S&D)
PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00
 
	Приемане на измененията
Краен срок за внасяне на измененията: 26 юни 2020 г., 17.00 ч.
10.	Нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие
INTA/9/02579
	2020/2041(INI)	

Докладчик по становище:

Йоахим Шустер (S&D)
PA – PE648.592v01-00
AM – PE653.807v01-00
Водеща:

DEVE*
Хрисула Захаропулу (Renew)
PR – PE654.007v01-00
 
	Приемане на измененията
Краен срок за внасяне на измененията: 11 юни 2020 г., 18.00 ч.
11.	Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова
INTA/9/02099
	2019/2201(INI)	

Докладчик по становище:

Маркета Грегорова (Verts/ALE)

Водеща:

AFET
Драгош Тудораке (Renew)
PR – PE652.425v02-00
 
	Приемане на измененията
Краен срок за внасяне на измененията: 26 август 2020 г., 12.00 ч.
*** Край на гласуването ***
3 септември 2020 г., 16.45–18.45 ч.
Общо разискване
12.	Споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания
INTA/9/03097
***	2020/0089(NLE)	COM(2020)0213

Докладчик:

Юлиу Винклер (PPE)
PR – PE654.105v01-00
Водеща:

INTA


 
	Разглеждане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)
13.	Споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания
INTA/9/03455

Докладчик:

Юлиу Винклер (PPE)
PR – PE654.106v01-00
 
	Разглеждане на проект на доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция
* * *
14.	Размяна на мнения относно свързаните с търговията аспекти на Бялата книга за чуждестранните субсидии
* * *
15.	Обявяване на резултатите от първото гласуване
* * *
* * * Време за гласуване * * * Второ гласуване
16.	Прилагане на общата търговска политика – годишен доклад за 2018 г.
INTA/9/02089
	2019/2197(INI)	

Докладчик:

Йорген Варборн (PPE)
PR – PE648.332v01-00
AM – PE652.533v01-00
Водеща:

INTA


Подпомагаща:

DEVE
Беноа Бито (Verts/ALE)
AD – PE648.266v02-00
AM – PE652.290v01-00
 
	Приемане на проекта на доклад
Краен срок за внасяне на измененията: 29 май 2020 г., 18.00 ч.
17.	Правна уредба на ЕС за спиране и обръщане на процеса на глобално обезлесяване, стимулирано от ЕС
INTA/9/02243
	2020/2006(INL)	

Докладчик по становище:

Карин Карлсбро (Renew)
PA – PE652.411v01-00
AM – PE653.994v01-00
Водеща:

ENVI*
Делара Буркарт (S&D)
PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
Краен срок за внасяне на измененията: 26 юни 2020 г., 17.00 ч.
18.	Нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие
INTA/9/02579
	2020/2041(INI)	

Докладчик по становище:

Йоахим Шустер (S&D)
PA – PE648.592v01-00
AM – PE653.807v01-00
Водеща:

DEVE*
Хрисула Захаропулу (Renew)
PR – PE654.007v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
Краен срок за внасяне на измененията: 11 юни 2020 г., 18.00 ч.
19.	Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова
INTA/9/02099
	2019/2201(INI)	

Докладчик по становище:

Маркета Грегорова (Verts/ALE)

Водеща:

AFET
Драгош Тудораке (Renew)
PR – PE652.425v02-00
 
	Приемане на проекта на становище
Краен срок за внасяне на измененията: 26 август 2020 г., 12.00 ч.
*** Край на гласуването ***
20.	Разни въпроси
21.	Следващи заседания
• 24 или 28 септември 2020 г. (очаква се потвърждение)

