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Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

INTA(2020)0924_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έκτακτη συνεδρίαση
Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020, από 9.00 έως 11.00 και από 11.30 έως 12.30 και από 16.45 έως 18.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: εξ αποστάσεως συμμετοχή (μέσω József Antall 4Q1)
24 Σεπτεμβρίου 2020, από 9.00 έως 11.00
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
3.	Kατάργηση των τελωνειακών δασμών για ορισμένα προϊόντα
INTA/9/04086

Εισηγητής:

Bernd Lange (S&D)

 
	Ανταλλαγή απόψεων
4.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Denis Redonnet, επικεφαλής για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών
* * *
*** Ώρα των ψηφοφοριών *** Πρώτη ψηφοφορία
5.	Εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
INTA/9/02770
***I	2020/0051(COD)	COM(2020)0135 – C9-0099/2020

Εισηγητής:

Emmanuel Maurel (GUE/NGL)
PR – PE652.538v03-00
AM – PE657.254v01-00
Επί της ουσίας:

INTA


Γνωμοδοτήσεις:

AFET
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Έγκριση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 4 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 18.00
6.	Μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ
INTA/9/03327
	2020/2131(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Geert Bourgeois (ECR)
PA – PE653.813v02-00
AM – PE657.238v02-00
Επί της ουσίας:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 3 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 18.00
*** Λήξη των ψηφοφοριών ***
24 Σεπτεμβρίου 2020, από 11.30 έως 12.30
7.	Κατάσταση προόδου των εν εξελίξει τριμερών διαπραγματεύσεων
INTA/9/01200
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
8.	Νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
INTA/9/02952
	2020/2077(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Svenja Hahn (Renew)
PA – PE653.833v01-00
Επί της ουσίας:

ENVI*
Jan Huitema (Renew)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
9.	Δραστηριότητες των ομάδων παρακολούθησης
INTA/9/01201
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή
24 Σεπτεμβρίου 2020, από 16.45 έως 18.45
Κεκλεισμένων των θυρών
10.	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της Συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας
* * *
11.	Παρουσίαση εμπεριστατωμένης ανάλυσης σχετικά με το εμπόριο και την βιοποικιλότητα
* * *
*** Ώρα των ψηφοφοριών *** Δεύτερη ψηφοφορία
12.	Εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
INTA/9/02770
***I	2020/0051(COD)	COM(2020)0135 – C9-0099/2020

Εισηγητής:

Emmanuel Maurel (GUE/NGL)
PR – PE652.538v03-00
AM – PE657.254v01-00
Επί της ουσίας:

INTA


Γνωμοδοτήσεις:

AFET
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 4 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 18.00
13.	Μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ
INTA/9/03327
	2020/2131(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Geert Bourgeois (ECR)
PA – PE653.813v02-00
AM – PE657.238v02-00
Επί της ουσίας:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 3 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 18.00
14.	Οι σχετικές με το εμπόριο εξωεδαφικές επιπτώσεις των κυρώσεων τρίτων χωρών
INTA/9/02577

Εισηγητής:

Bernd Lange (S&D)

 
	Έγκριση ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης
*** Λήξη των ψηφοφοριών ***
15.	Διάφορα
16.	Προσεχείς συνεδριάσεις
• 12 Οκτωβρίου 2020
• 15 Οκτωβρίου 2020

