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Udvalget om International Handel

INTA(2021)0127_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Ekstraordinært møde
Onsdag den 27. januar 2021 kl. 13.45-15.45
Torsdag den 28. januar 2021 kl. 9.00-12.00 og 13.45-15.45
Bruxelles
Mødelokale: József Antall 6Q2 og fjerndeltagelse
Den 27. januar 2021 kl. 13.45-15.45

1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	30. november-1. december 2020	PV – PE661.900v01-00
7. december 2020	PV – PE661.984v01-00
10. december 2020	PV – PE663.010v01-00
14. december 2020	PV – PE663.008v01-00
3.	Meddelelse fra formanden om koordinatorernes afgørelser
4.	Meddelelser fra formanden

Forhandling under ét
5.	Afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Honduras om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet samt import af træprodukter til Den Europæiske Union
INTA/9/03683
***	2020/0157(NLE)	COM(2020)0340

Ordfører:

Karin Karlsbro (Renew)
PR – PE660.085v02-00
Kor.udv.:

INTA


Udtalelser:

DEVE
 
	Behandling af udkast til henstilling (godkendelse)
6.	Afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Honduras om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet samt import af træprodukter til Den Europæiske Union
INTA/9/04461
	2020/0157M(NLE)	

Ordfører:

Karin Karlsbro (Renew)
PR – PE660.067v01-00
Kor.udv.:

INTA


Udtalelser:

DEVE
Hildegard Bentele (PPE)
PA – PE661.868v01-00
AM – PE661.869v01-00
 
	Behandling af udkast til betænkning med et forslag til ikkelovgivningsmæssig beslutning

* * *
7.	Europas digitale fremtid i støbeskeen: fjernelse af hindringerne for et velfungerende digitalt indre marked og forbedring af anvendelsen af AI for de europæiske forbrugere
INTA/9/04408
	2020/2216(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Geert Bourgeois (ECR)
PA – PE660.373v01-00
Kor.udv.:

IMCO*
Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
 
	Behandling af udkast til udtalelse
8.	En jord til bord-strategi for et fair, sundt og miljøvenligt fødevaresystem
INTA/9/04853
	2020/2260(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Paolo De Castro (S&D)
PA – PE663.077v01-00
Kor.udv.:

ENVI, AGRI*
Anja Hazekamp (The Left)
Herbert Dorfmann (PPE)
PR – PE662.094v01-00
 
	Behandling af udkast til udtalelse

* * * Afstemning * * * ca. kl. 15.30
9.	Protokol til aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union
INTA/9/02543
***	2020/0024(NLE)	06048/2020 – C9-0383/2020

Ordfører for udtalelse:

Gabriel Mato (PPE)
PA – PE650.387v01-00
Kor.udv.:

AFET


 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 28. oktober 2020 kl. 12.00

*** Afstemning afsluttet *** kl. 16.45
Den 28. januar 2021 kl. 9.00-12.00

10.	Redegørelse ved Augusto Santos Silva, ministro de Estado og udenrigsminister, som repræsentant for formanden for Rådet, om det portugisiske formandskabs prioriteter inden for international handelspolitik
11.	Drøftelse om de handelsmæssige og økonomiske aspekter af "En ny EU-USA-dagsorden for globale ændringer"
12.	Opfølgningsgruppernes aktiviteter
INTA/9/01201
	Aflæggelse af rapport til udvalg
Den 28. januar 2021 kl. 13.45-15.45

13.	Afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side og af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer
CJ38/9/05027
***	2020/0382(NLE)	COM(2020)0856

Ordførere:

Christophe Hansen (PPE)
Kati Piri (S&D)

Kor.udv.:

AFET, INTA


Udtalelser:

DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI
 
	Drøftelse om handelsforbindelserne mellem EU og Det Forenede Kongerige
14.	Præsentation af de handelsmæssige og økonomiske aspekter af "Strategisk fremsynsrapport 2020 – Med kurs mod et mere modstandsdygtigt Europa"
15.	Diverse sager
16.	Næste møder
	den 24. februar 2021 kl. 9.00-12.00 og 16.45-18.45 (Bruxelles)
den 25. februar 2021 kl. 13.45-15.45 (Bruxelles)

