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Commissie internationale handel

INTA(2020)1130_1
ONTWERPAGENDA
Buitengewone vergadering
Maandag 30 november 2020, 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur
Dinsdag 1 december 2020, 9.00 - 12.00 uur
Brussel
Zaal: Altiero Spinelli 1G3 en deelname op afstand
30 november 2020, 13.45 - 15.45 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	26-27 oktober 2020	PV – PE660.182v01-00
3.	Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren
4.	Mededelingen van de voorzitter
5.	Activiteiten van de monitoringgroepen
INTA/9/01201
	Verslaggeving aan de commissie
* * *
Met gesloten deuren
6.	Stand van zaken betreffende internationale handelsbesprekingen
INTA/9/00691
	Gedachtewisseling met Sabine Weyand, directeur-generaal DG Handel, Commissie
* * *
*** Stemming ***
7.	Besluit betreffende de sluiting van de overeenkomst tot wijziging van de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Stille-Oceaanstaten, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Onafhankelijke Staat Samoa en met toekomstige toetredingen van andere eilandstaten in de Stille Oceaan
INTA/9/03370
***	2020/0121(NLE)	COM(2020)0254

Rapporteur:

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

INTA


Adviezen:

DEVE
Besluit: geen advies

 
	Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)
Termijn voor de indiening van amendementen: 9 november 2020, 17.00 uur
8.	Instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking)
INTA/9/00190
***I	2016/0295(COD)	COM(2016)0616 – C8-0393/2016

Rapporteur:

Markéta Gregorová (Verts/ALE)

Bevoegd:

INTA


Adviezen:

AFET, JURI (AR)
 
	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
*** Einde stemming ***
30 november 2020, 16.45 - 18.45 uur
9.	Presentatie van het jaarverslag over de uitvoering van de handelsovereenkomsten van de EU
10.	Gedachtewisseling over de toegang tot vaccins en ander aanverwant COVID-19-materiaal in het kader van de WTO
1 december 2020, 9.00 - 12.00 uur
11.	Presentatie en gedachtewisseling met betrekking tot een STOA-studie over "Blockchain voor toeleveringsketens en internationale handel"
12.	Evaluatie van het actieplan met 15 maatregelen over de verbetering van de tenuitvoerlegging en handhaving van de hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling in vrijhandelsovereenkomsten van de EU
• Uiteenzetting door de Commissie
* * *
Met gesloten deuren
13.	Gedachtewisseling over de stand van zaken in de douane-unie tussen de EU en Turkije
* * *
14.	Rondvraag
15.	Volgende vergaderingen
	7 december 2020, 13.45 - 15.45 uur (Brussel)
10 december 2020, 16.45 - 18.45 uur (Brussel)

