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Commissie internationale handel

INTA(2020)0924_1
ONTWERPAGENDA
Buitengewone vergadering
Donderdag 24 september 2020, 9.00 - 11.00 uur en 11.30 - 12.30 uur en 16.45 - 18.45 uur
Brussel
Zaal: deelname op afstand (via József Antall 4Q1)
24 september 2020, 9.00 - 11.00 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Afschaffing van douanerechten op bepaalde producten
INTA/9/04086

Rapporteur:

Bernd Lange (S&D)

 
	Gedachtewisseling
4.	Gedachtewisseling met Denis Redonnet, hoofdfunctionaris voor handhaving in handelszaken
* * *
*** Stemming *** Eerste stemronde
5.	Vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie
INTA/9/02770
***I	2020/0051(COD)	COM(2020)0135 – C9-0099/2020

Rapporteur:

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

INTA


Adviezen:

AFET
Besluit: geen advies

 
	Goedkeuring amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 4 september 2020, 18.00 uur
6.	Een nieuwe strategie voor Europese kmo's
INTA/9/03327
	2020/2131(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Goedkeuring amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 3 september 2020, 18.00 uur
*** Einde stemming ***
24 september 2020, 11.30 - 12.30 uur
7.	Stand van zaken betreffende de lopende trialoogonderhandelingen
INTA/9/01200
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3 van het Reglement)
8.	Nieuw actieplan voor de circulaire economie
INTA/9/02952
	2020/2077(INI)	

Rapporteur voor advies:

Svenja Hahn (Renew)
PA – PE653.833v01-00
Bevoegd:

ENVI*
Jan Huitema (Renew)

 
	Behandeling ontwerpadvies
9.	Activiteiten van de monitoringgroepen
INTA/9/01201
	Verslaggeving aan de commissie
24 september 2020, 16.45 - 18.45 uur
Met gesloten deuren
10.	Gedachtewisseling over de onderhandelingen over de modernisering van het Verdrag inzake het Energiehandvest 
* * *
11.	Presentatie van de diepgaande analyse "Handel en biodiversiteit"
* * *
*** Stemming *** Tweede stemronde
12.	Vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie
INTA/9/02770
***I	2020/0051(COD)	COM(2020)0135 – C9-0099/2020

Rapporteur:

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

INTA


Adviezen:

AFET
Besluit: geen advies

 
	Goedkeuring ontwerpverslag
Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen
Termijn voor de indiening van amendementen: 4 september 2020, 18.00 uur
13.	Een nieuwe strategie voor Europese kmo's
INTA/9/03327
	2020/2131(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 3 september 2020, 18.00 uur
14.	Handelsgerelateerde extraterritoriale gevolgen van sancties van derde landen
INTA/9/02577

Rapporteur:

Bernd Lange (S&D)

 
	Goedkeuring van een vraag met verzoek om mondeling antwoord
*** Einde stemming ***
15.	Rondvraag
16.	Volgende vergaderingen
• 12 oktober 2020
• 15 oktober 2020

