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PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu

2019-2024

Comissão do Comércio Internacional

INTA(2020)1130_1

PROJETO DE ORDEM DO DIA

Reunião extraordinária

Segunda-feira, 30 de novembro de 2020, 13.45–15.45 e 16.45–18.45

Terça-feira, 1 de dezembro de 2020, 9.00–12.00

Bruxelas

Sala: Altiero Spinelli 1G3 e participação à distância

30 de novembro de 2020, 13.45–15.45

1. Aprovação da ordem do dia

2. Aprovação das atas das reuniões de
 26-27 de outubro de 2020 PV – PE660.182v01-00

3. Comunicação da presidência sobre as decisões aprovadas pelos coordenadores

4. Comunicações da presidência

5. Atividades dos grupos de acompanhamento
INTA/9/01201
 Prestação de informações à comissão

* * *
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À porta fechada

6. Ponto da situação das negociações comerciais internacionais
INTA/9/00691
 Troca de pontos de vista com Sabine Weyand, diretora-geral da DG TRADE, 

Comissão Europeia

* * *

*** Período de votação ***

7. Decisão do Conselho relativa à celebração do acordo que altera o Acordo de 
Parceria provisório entre a Comunidade Europeia, por um lado, e os Estados do 
Pacífico, por outro, a fim de ter em conta a adesão do Estado Independente de 
Samoa e futuras adesões de outros Estados das Ilhas do Pacífico
INTA/9/03370
*** 2020/0121(NLE) COM(2020)0254

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

Fundo:
INTA

Pareceres:
DEVE Decisão: não emitir parecer

 Aprovação do projeto de recomendação (aprovação)
 Prazo para a apresentação de alterações: 9 de novembro de 2020, 17.00

8. Criação de um regime da União de controlo das exportações, transferências, 
corretagem, assistência técnica e trânsito de produtos de dupla utilização 
(reformulação)
INTA/9/00190
***I 2016/0295(COD) COM(2016)0616 – C8-0393/2016

Relatora:
Markéta Gregorová (Verts/ALE)

Fundo:
INTA

Pareceres:
AFET, JURI (AR)

 Votação do acordo provisório resultante das negociações interinstitucionais

*** Fim da votação ***

30 de novembro de 2020, 16.45–18.45

9. Apresentação do relatório anual relativo à aplicação dos acordos comerciais da 
UE
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10. Troca de pontos de vista sobre o acesso às vacinas e a outros materiais 
relacionados com a COVID-19 no quadro da OMC

1 de dezembro de 2020, 9.00–12.00

11. Apresentação e troca de pontos de vista sobre o estudo STOA «Blockchain for 
supply chains and international trade» (Cadeia de blocos para as cadeias de 
abastecimento e o comércio internacional)

12. Revisão do plano de ação de 15 pontos sobre a melhoria da aplicação e da 
execução dos capítulos sobre comércio e desenvolvimento sustentável constantes 
dos acordos de comércio livre da UE
• Exposição da Comissão

* * *

À porta fechada

13. Troca de pontos de vista sobre o ponto da situação da União Aduaneira 
UE-Turquia

* * *

14. Diversos

15. Próximas reuniões
 7 de dezembro de 2020, 13.45–15.45 (Bruxelas)
 10 de dezembro de 2020, 16.45–18.45 (Bruxelas)
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