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Eiropas Parlaments

2019-2024

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

INTA(2020)1130_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Ārkārtas sanāksme

Pirmdien, 2020. gada 30. novembrī, plkst. 13.45–15.45 un plkst. 16.45–18.45

Otrdien, 2020. gada 1. decembrī, plkst. 9.00–12.00

Briselē

Telpa: Altiero Spinelli 1G3 un attālināta dalība

2020. gada 30. novembrī plkst. 13.45–15.45

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
 2020. gada 26.–27. oktobrī PV – PE660.182v01-00

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

4. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

5. Uzraudzības grupas pasākumi
INTA/9/01201
 Ziņošana komitejai

* * *
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Aiz slēgtām durvīm

6. Pašreizējais stāvoklis starptautiskajās tirdzniecības sarunās
INTA/9/00691
 Viedokļu apmaiņa ar Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektori 

Sabine Weyand

* * *

*** Balsošanas laiks ***

7. Lēmums par to, lai noslēgtu nolīgumu, ar ko groza Partnerattiecību pagaidu 
nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no 
otras puses, lai ņemtu vērā Samoa Neatkarīgās Valsts pievienošanos un citu 
Klusā okeāna salu valstu pievienošanos nākotnē
INTA/9/03370
*** 2020/0121(NLE) COM(2020)0254

Referents:
Herve Juvin (ID) PR – PE657.282v01-00

Atbildīgā komiteja:
INTA

Atzinumi:
DEVE Lēmums: atzinumu nesniegt

 Ieteikuma projekta pieņemšana (piekrišana)
 Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 9. novembrī plkst. 17.00

8. Savienības režīma izveide divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, 
starpniecības, tehniskās palīdzības un tranzīta kontrolei (pārstrādāta redakcija)
INTA/9/00190
***I 2016/0295(COD) COM(2016)0616 – C8-0393/2016

Referente:
Markéta Gregorová (Verts/ALE)

Atbildīgā komiteja:
INTA

Atzinumi:
AFET, JURI (AR)

 Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos

*** Balsošanas beigas ***

2020. gada 30. novembrī plkst. 16.45–18.45

9. Iepazīstināšana ar gada ziņojumu par ES tirdzniecības nolīgumu īstenošanu

10. Viedokļu apmaiņa par vakcīnu un citu ar Covid-19 saistītu materiālu pieejamību 
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saskaņā ar PTO

2020. gada 1. decembrī plkst. 9.00–12.00

11. Iepazīstināšana ar STOA pētījumu "Piegādes ķēžu blokķēde un starptautiskā 
tirdzniecība" un viedokļu apmaiņa

12. Piecpadsmit punktu rīcības plāna par tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
nodaļu īstenošanas un izpildes uzlabošanu ES brīvās tirdzniecības nolīgumos 
pārskatīšana
• Komisijas pārstāvja uzstāšanās

* * *

Aiz slēgtām durvīm

13. Viedokļu apmaiņa par ES un Turcijas muitas savienības pašreizējo stāvokli

* * *

14. Dažādi jautājumi

15. Nākamās sanāksmes
 2020. gada 7. decembrī plkst. 13.45–15.45 (Briselē)
 2020. gada 10. decembrī plkst. 16.45–18.45 (Briselē)
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