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Комисия по международна търговия

INTA(2020)1026_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Извънредно заседание
Понеделник, 26 октомври 2020 г., 13.45–15.45 ч.
Вторник, 27 октомври 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 11.30–12.30 ч. и 16.45–18.45 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1) и дистанционно участие
26 октомври 2020 г., 13.45–15.45 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	3 септември 2020 г.	PV – PE657.245v01-00
24 септември 2020 г.	PV – PE658.825v01-00
3.	Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите
4.	Съобщения на председателя
5.	Към механизъм на Съюза, съвместим с правилата на СТО, за коригиране на въглеродните емисии на границите
INTA/9/02639
	2020/2043(INI)	

Докладчик по становище:

Карин Карлсбро (Renew)
PA – PE657.463v01-00
Водеща:

ENVI*
Яник Жадо (Verts/ALE)

 
	Разглеждане на проекта на становище
6.	Размяна на мнения с Комисията относно развитията в рамките на Г-20 в областта на търговията и инвестициите
*** Време за гласуване *** Първо гласуване
7.	Споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания
INTA/9/03455
	2020/0089M(NLE)	

Докладчик:

Юлиу Винклер (PPE)
PR – PE654.106v01-00
AM – PE657.313v01-00
Водеща:

INTA


Подпомагащи:

AGRI
Решение: без становище


PECH
Нуну Мелу (PPE)
PA – PE657.260v01-00
AM – PE658.791v01-00
 
	Приемане на измененията
Краен срок за внасяне на измененията: 11 септември 2020 г., 17.00 ч.
8.	Корпоративна надлежна проверка и корпоративна отчетност
INTA/9/03597
	2020/2129(INL)	

Докладчик по становище:

Бернд Ланге (S&D)
PA – PE655.776v01-00
AM – PE657.475v01-00
Водеща:

JURI*
Лара Волтерс (S&D)
PR – PE657.191v01-00
AM – PE658.905v01-00
AM – PE658.902v01-00
AM – PE658.901v01-00
AM – PE658.906v01-00
 
	Приемане на измененията
Краен срок за внасяне на измененията: 23 септември 2020 г., 13.00 ч.
9.	Устойчиво корпоративно управление
INTA/9/03542
	2020/2137(INI)	

Докладчик по становище:

Хейди Хаутала (Verts/ALE)
PA – PE655.716v02-00
AM – PE657.472v01-00
Водеща:

JURI
Паскал Дюран (Renew)
PR – PE655.848v01-00
AM – PE658.892v01-00
 
	Приемане на измененията
Краен срок за внасяне на измененията: 23 септември 2020 г., 13.00 ч.
10.	Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна
INTA/9/02101
	2019/2202(INI)	

Докладчик по становище:

Еникьо Дьори (PPE)
PA – PE657.416v01-00
AM – PE658.734v01-00
Водеща:

AFET
Михаел Галер (PPE)
PR – PE655.684v01-00
AM – PE655.685v01-00
 
	Приемане на измененията
Краен срок за внасяне на измененията: 28 септември 2020 г., 18.00 ч.
*** Край на гласуването ***
27 октомври 2020 г., 9.00–11.00 ч.
11.	Актуално състояние на текущите тристранни преговори
INTA/9/01200
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)
12.	Дейности на групите за наблюдение
INTA/9/01201
	Докладване пред комисията
13.	Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Устойчивост на доставките на суровини от критично значение: начертаване на пътя към по-голяма сигурност и устойчивост
COM(2020)0474
• Размяна на мнения
14.	Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Армения и Виетнам
INTA/9/04253
	2020/2806(DEA)	C(2020)06474

Водеща:

INTA


 
	Размяна на мнения
*** Време за гласуване *** Второ гласуване
15.	Споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания
INTA/9/03097
***	2020/0089(NLE)	08359/2020 – C9-0298/2020

Докладчик:

Юлиу Винклер (PPE)

Водеща:

INTA


Подпомагащи:

AGRI
Решение: без становище


PECH
Нуну Мелу (PPE)
AD – PE657.257v02-00
 
	Приемане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)
Краен срок за внасяне на измененията: 11 септември 2020 г., 17.00 ч.
16.	Споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания
INTA/9/03455
	2020/0089M(NLE)	

Докладчик:

Юлиу Винклер (PPE)
PR – PE654.106v01-00
AM – PE657.313v01-00
Водеща:

INTA


Подпомагащи:

AGRI
Решение: без становище


PECH
Нуну Мелу (PPE)
PA – PE657.260v01-00
AM – PE658.791v01-00
 
	Приемане на проекта на доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция
Краен срок за внасяне на измененията: 11 септември 2020 г., 17.00 ч.
17.	Корпоративна надлежна проверка и корпоративна отчетност
INTA/9/03597
	2020/2129(INL)	

Докладчик по становище:

Бернд Ланге (S&D)
PA – PE655.776v01-00
AM – PE657.475v01-00
Водеща:

JURI*
Лара Волтерс (S&D)
PR – PE657.191v01-00
AM – PE658.905v01-00
AM – PE658.902v01-00
AM – PE658.901v01-00
AM – PE658.906v01-00
Подпомагащи:

AFET*
Рафаел Глюксман (S&D)
PA – PE655.782v02-00
AM – PE658.828v02-00

DEVE
Марк Тарабела (S&D)
PA – PE657.424v01-00
AM – PE658.786v02-00

INTA*



ECON
Решение: без становище

 
	Приемане на проекта на становище
Краен срок за внасяне на измененията: 23 септември 2020 г., 13.00 ч.
18.	Устойчиво корпоративно управление
INTA/9/03542
	2020/2137(INI)	

Докладчик по становище:

Хейди Хаутала (Verts/ALE)
PA – PE655.716v02-00
AM – PE657.472v01-00
Водеща:

JURI
Паскал Дюран (Renew)
PR – PE655.848v01-00
AM – PE658.892v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
Краен срок за внасяне на измененията: 23 септември 2020 г., 13.00 ч.
19.	Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна
INTA/9/02101
	2019/2202(INI)	

Докладчик по становище:

Еникьо Дьори (PPE)
PA – PE657.416v01-00
AM – PE658.734v01-00
Водеща:

AFET
Михаел Галер (PPE)
PR – PE655.684v01-00
AM – PE655.685v01-00
Подпомагащи:

INTA


 
	Приемане на проекта на становище
Краен срок за внасяне на измененията: 28 септември 2020 г., 18.00 ч.
*** Край на гласуването ***
27 октомври 2020 г., 11.30–12.30 ч.  (при закрити врати)
20.	Разрешаване на търговски спорове в Съюза
INTA/9/00693
	Размяна на мнения с Дени Редоне, главен служител по правоприлагането в областта на търговията и заместник генерален директор, ГД „Търговия“
27 октомври 2020 г., 16.45–18.45 ч.
21.	Представяне и размяна на мнения с Комисията относно портала Access2Markets
22.	Размяна на мнния относно икономическото въздействие на COVID-19 върху жените в международната търговия
23.	Разни въпроси
24.	Следващи заседания
	9 ноември 2020 г., 13.45–15.45 ч. (Брюксел)
10 ноември 2020 г., 16.45–18.45 ч. (Брюксел)

