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Utskottet för internationell handel

INTA(2020)1130_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Extra sammanträde
Måndagen den 30 november 2020 kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45
Tisdagen den 1 december 2020 kl. 9.00–12.00
Bryssel
Lokal: Altiero Spinelli 1G3 och deltagande på distans
30 november 2020 kl. 13.45–15.45
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Justering av sammanträdesprotokoll
	26–27 oktober 2020	PV – PE660.182v01-00
3.	Information från ordföranden om samordnarnas beslut
4.	Meddelanden från ordföranden
5.	Övervakningsgruppernas verksamhet
INTA/9/01201
	Avläggande av rapport till utskottet
* * *
Inom stängda dörrar
6.	Läget avseende internationella handelsförhandlingar
INTA/9/00691
	Diskussion med Sabine Weyand, generaldirektör för GD Handel, kommissionen
* * *
*** Omröstning ***
7.	Beslut om ingående av avtalet om ändring av interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan, med anledning av Självständiga staten Samoas anslutning och framtida anslutningar av andra östater i Stillahavsområdet
INTA/9/03370
***	2020/0121(NLE)	COM(2020)0254

Föredragande:

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

INTA


Rådgivande utskott:

DEVE
Beslut: inget yttrande

 
	Antagande av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 9 november 2020 kl. 17.00
8.	Upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning)
INTA/9/00190
***I	2016/0295(COD)	COM(2016)0616 – C8-0393/2016

Föredragande:

Markéta Gregorová (Verts/ALE)

Ansvarigt utskott:

INTA


Rådgivande utskott:

AFET, JURI (AR)
 
	Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar
*** Omröstningen avslutas ***
30 november 2020 kl. 16.45–18.45
9.	Presentation av årsrapporten om genomförandet av EU:s handelsavtal
10.	Diskussion om tillgång till vacciner och annat relaterat covid-19-material inom ramen för WTO
1 december 2020 kl. 9.00–12.00
11.	Presentation och diskussion om en STOA-studie om blockkedjeteknik för leveranskedjor och internationell handel
12.	Översyn av handlingsplanen med 15 punkter för att förbättra genomförandet och efterlevnaden av kapitlen om handel och hållbar utveckling i EU:s frihandelsavtal 
• Föredragning av kommissionen
* * *
Inom stängda dörrar
13.	Diskussion om den aktuella situationen vad gäller tullunionen mellan EU och Turkiet
* * *
14.	Övriga frågor
15.	Kommande sammanträden
	7 december 2020 kl. 13.45–15.45 (Bryssel)
10 december 2020 kl. 16.45–18.45 (Bryssel)

