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Výbor pre medzinárodný obchod

INTA(2020)0924_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Mimoriadna schôdza
štvrtok 24. septembra 2020 od 9.00 do 11.00 h a od 11.30 do 12.30 h a od 16.45 do 18.45 h
Brusel
Miestnosť: účasť na diaľku (s využitím József Antall 4Q1)
24. septembra 2020 od 9.00 do 11.00 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Odstránenie ciel na určité výrobky
INTA/9/04086

Spravodajca:

Bernd Lange (S&D)

 
	výmena názorov
4.	Výmena názorov s Denisom Redonnetom, hlavným úradníkom pre presadzovanie práva v oblasti obchodu
* * *
*** Hlasovanie *** Prvé hlasovanie
5.	Zavedenie výnimočných obchodných opatrení pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii
INTA/9/02770
***I	2020/0051(COD)	COM(2020)0135 – C9-0099/2020

Spravodajca:

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

INTA


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	prijatie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 4. september 2020, 18.00 h
6.	Nová stratégia pre európske MSP
INTA/9/03327
	2020/2131(INI)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	prijatie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 3. september 2020, 18.00 h
*** Koniec hlasovania ***
24. septembra 2020 od 11.30 do 12.30 h
7.	Súčasný stav prebiehajúcich rokovaní v rámci trialógu
INTA/9/01200
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)
8.	Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo
INTA/9/02952
	2020/2077(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

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

ENVI*
Jan Huitema (Renew)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
9.	Činnosť monitorovacích skupín
INTA/9/01201
	Správa pre výbor
24. septembra 2020 od 16.45 do 18.45 h
Za zatvorenými dverami
10.	Výmena názorov o modernizácii rokovaní o Zmluve o energetickej charte
* * *
11.	Prezentácia hĺbkovej analýzy „Obchod a biodiverzita“
* * *
*** Hlasovanie *** Druhé hlasovanie
12.	Zavedenie výnimočných obchodných opatrení pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii
INTA/9/02770
***I	2020/0051(COD)	COM(2020)0135 – C9-0099/2020

Spravodajca:

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

INTA


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	prijatie návrhu správy
Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 4. september 2020, 18.00 h
13.	Nová stratégia pre európske MSP
INTA/9/03327
	2020/2131(INI)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	prijatie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 3. september 2020, 18.00 h
14.	Obchodné extrateritoriálne účinky sankcií tretích krajín
INTA/9/02577

Spravodajca:

Bernd Lange (S&D)

 
	prijatie otázky na ústne zodpovedanie
*** Koniec hlasovania ***
15.	Rôzne otázky
16.	Nasledujúce schôdze
• 12. októbra 2020
• 15. októbra 2020

