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Comissão do Comércio Internacional

INTA(2020)0924_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião extraordinária
Quinta-feira, 24 de setembro de 2020, das 9.00 às 11.00, das 11.30 às 12.30 e das 16.45 às 18.45
Bruxelas
Sala: Participação à distância (via József Antall 4Q1)
24 de setembro de 2020, 9.00–11.00
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
3.	Eliminação dos direitos aduaneiros sobre certos produtos
INTA/9/04086

Relator:

Bernd Lange (S&D)

 
	Troca de pontos de vista
4.	Troca de pontos de vista com Denis Redonnet, responsável pelo comércio
* * *
*** Período de votação *** Primeiro período de votação
5.	Introdução de medidas comerciais excecionais em favor dos países e territórios que participam ou estão ligados ao processo de estabilização e associação da União Europeia
INTA/9/02770
***I	2020/0051(COD)	COM(2020)0135 – C9-0099/2020

Relator:

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

INTA


Pareceres:

AFET
Decisão: não emitir parecer

 
	Aprovação das alterações
Prazo para a apresentação de alterações: 4 de setembro de 2020, 18.00
6.	Uma nova estratégia para as PME europeias
INTA/9/03327
	2020/2131(INI)	

Relator de parecer:

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

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Aprovação das alterações
Prazo para a apresentação de alterações: 3 de setembro de 2020, 18.00
*** Fim da votação ***
24 de setembro de 2020, 11.30–12.30
7.	Ponto da situação das negociações em curso no trílogo
INTA/9/01200
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 74.º, n.º 3)
8.	Novo plano de ação para a economia circular
INTA/9/02952
	2020/2077(INI)	

Relatora de parecer:

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

ENVI*
Jan Huitema (Renew)

 
	Apreciação do projeto de parecer
9.	Atividades dos grupos de acompanhamento
INTA/9/01201
	Prestação de informações à comissão
24 de setembro de 2020, 16.45–18.45
À porta fechada
10.	Troca de pontos de vista sobre as negociações relativas à modernização do Tratado da Carta da Energia
* * *
11.	Apresentação da análise aprofundada em matéria de comércio e biodiversidade
* * *
*** Período de votação *** Segundo período de votação
12.	Introdução de medidas comerciais excecionais em favor dos países e territórios que participam ou estão ligados ao processo de estabilização e associação da União Europeia
INTA/9/02770
***I	2020/0051(COD)	COM(2020)0135 – C9-0099/2020

Relator:

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

INTA


Pareceres:

AFET
Decisão: não emitir parecer

 
	Aprovação do projeto de relatório
Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais
Prazo para a apresentação de alterações: 4 de setembro de 2020, 18.00
13.	Uma nova estratégia para as PME europeias
INTA/9/03327
	2020/2131(INI)	

Relator de parecer:

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

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 3 de setembro de 2020, 18.00
14.	Efeitos extraterritoriais relacionados com o comércio das sanções de países terceiros
INTA/9/02577

Relator:

Bernd Lange (S&D)

 
	Aprovação de uma pergunta com pedido de resposta oral
*** Fim da votação ***
15.	Diversos
16.	Próximas reuniões
• 12 de outubro de 2020
• 15 de outubro de 2020

