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Tarptautinės prekybos komitetas

INTA(2020)0924_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Neeilinis posėdis
2020 m. rugsėjo 24 d., ketvirtadienis, 9.00–11.00 val. ir 11.30–12.30 val. ir 16.45–18.45 val.
Briuselis
Salė: dalyvavimas nuotoliniu būdu (József Antall 4Q1)
2020 m. rugsėjo 24 d. 9.00–11.00 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininko pranešimai
3.	Tam tikriems produktams taikomų muitų panaikinimas
INTA/9/04086

Pranešėjas:

Bernd Lange (S&D)

 
	Keitimasis nuomonėmis

4.	Keitimasis nuomonėmis su už prekybos taisyklių laikymosi užtikrinimą atsakingu vyriausiuoju pareigūnu Denisu Redonnet
* * *
*** Balsavimas *** Pirmasis balsavimas
5.	Išskirtinių prekybos priemonių, skirtų Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms, nustatymas
INTA/9/02770
***I	2020/0051(COD)	COM(2020)0135 – C9-0099/2020

Pranešėjas:

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

INTA


Nuomonę teikiantis komitetas:

AFET
Sprendimas: nuomonės neteikti

 
	Pakeitimų priėmimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. rugsėjo 4 d. 18.00 val.
6.	Nauja Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirta strategija
INTA/9/03327
	2020/2131(INI)	

Nuomonės referentas:

Geert Bourgeois (ECR)
PA – PE653.813v02-00
AM – PE657.238v02-00
Atsakingas komitetas:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Pakeitimų priėmimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. rugsėjo 3 d. 18.00 val.
*** Balsavimo pabaiga ***
2020 m. rugsėjo 24 d. 11.30–12.30 val.
7.	Dabartinė vykstančių trišalio dialogo derybų padėtis
INTA/9/01200
	Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

8.	Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas
INTA/9/02952
	2020/2077(INI)	

Nuomonės referentė:

Svenja Hahn (RENEW)
PA – PE653.833v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI*
Jan Huitema (RENEW)

 
	Nuomonės projekto svarstymas

9.	Stebėsenos grupių veikla
INTA/9/01201
	Ataskaita komitetui

2020 m. rugsėjo 24 d. 16.45–18.45 val.
Uždaras
10.	Keitimasis nuomonėmis dėl derybų dėl Energetikos chartijos sutarties modernizavimo
* * *
11.	Išsamios analizės „Prekyba ir biologinė įvairovė“ pristatymas
* * *
*** Balsavimas *** Antrasis balsavimas
12.	Išskirtinių prekybos priemonių, skirtų Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms, nustatymas
INTA/9/02770
***I	2020/0051(COD)	COM(2020)0135 – C9-0099/2020

Pranešėjas:

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

INTA


Nuomonę teikiantis komitetas:

AFET
Sprendimas: nuomonės neteikti

 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. rugsėjo 4 d. 18.00 val.
13.	Nauja Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirta strategija
INTA/9/03327
	2020/2131(INI)	

Nuomonės referentas:

Geert Bourgeois (ECR)
PA – PE653.813v02-00
AM – PE657.238v02-00
Atsakingas komitetas:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. rugsėjo 3 d. 18.00 val.
14.	Trečiųjų šalių sankcijų su prekyba susijęs ekstrateritorinis poveikis
INTA/9/02577

Pranešėjas:

Bernd Lange (S&D)

 
	Klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, tvirtinimas

*** Balsavimo pabaiga ***
15.	Kiti klausimai
16.	Kiti posėdžiai
• 2020 m. spalio 12 d.
• 2020 m. spalio 15 d.

