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Comissão do Comércio Internacional

INTA(2021)0127_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião extraordinária
Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021, 13.45–15.45
Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021, 9.00–12.00 e 13.45–15.45
Bruxelas
Sala: József Antall 6Q2 e participação à distância
27 de janeiro de 2021, 13.45–15.45

1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Aprovação das atas das reuniões de
	30 de novembro-1 de dezembro de 2020	PV – PE661.900v01-00
7 de dezembro de 2020	PV – PE661.984v01-00
10 de dezembro de 2020	PV – PE663.010v01-00
14 de dezembro de 2020	PV – PE663.008v01-00
3.	Comunicação da presidência sobre as decisões aprovadas pelos coordenadores
4.	Comunicações da presidência

Debate conjunto
5.	Decisão sobre a celebração do Acordo de Parceria Voluntário entre a União Europeia e a República das Honduras relativo à aplicação da legislação, à governação e ao comércio no setor florestal no que respeita aos produtos de madeira importados para a União Europeia
INTA/9/03683
***	2020/0157(NLE)	COM(2020)0340

Relatora:

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

INTA


Pareceres:

DEVE
 
	Apreciação do projeto de recomendação (aprovação)
6.	Decisão sobre a celebração do Acordo de Parceria Voluntário entre a União Europeia e a República das Honduras relativo à aplicação da legislação, à governação e ao comércio no setor florestal no que respeita aos produtos de madeira importados para a União Europeia
INTA/9/04461
	2020/0157M(NLE)	

Relatora:

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

INTA


Pareceres:

DEVE
Hildegard Bentele (PPE)
PA – PE661.868v01-00
AM – PE661.869v01-00
 
	Apreciação do projeto de relatório que contém uma proposta de resolução não legislativa

* * *
7.	Construir o futuro digital da Europa: eliminar obstáculos ao funcionamento do mercado único digital e melhorar a utilização da inteligência artificial para os consumidores europeus
INTA/9/04408
	2020/2216(INI)	

Relator de parecer:

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

IMCO*
Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
 
	Apreciação do projeto de parecer
8.	Estratégia do Prado ao Prato para um sistema alimentar justo, saudável e respeitador do ambiente
INTA/9/04853
	2020/2260(INI)	

Relator de parecer:

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

ENVI, AGRI*
Anja Hazekamp (The Left)
Herbert Dorfmann (PPE)
PR – PE662.094v01-00
 
	Apreciação do projeto de parecer

*** Período de votação *** aproximadamente às 15.30
9.	Protocolo do Acordo que cria uma Associação entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a América Central, por outro, a fim de ter em conta a adesão da República da Croácia à União Europeia
INTA/9/02543
***	2020/0024(NLE)	06048/2020 – C9-0383/2020

Relator de parecer:

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

AFET


 
	Aprovação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 28 de outubro de 2020, 12.00

*** Fim da votação *** às 16.45
28 de janeiro de 2021, 9.00–12.00

10.	Apresentação por Augusto Santos Silva, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, na qualidade de representante da Presidência em exercício do Conselho, sobre as prioridades da Presidência portuguesa no domínio da política comercial internacional
11.	Troca de pontos de vista sobre os aspetos comerciais e económicos de «Uma nova agenda UE-EUA para uma mudança a nível mundial»
12.	Atividades dos grupos de acompanhamento
INTA/9/01201
	Prestação de informações à comissão
28 de janeiro de 2021, 13.45–15.45

13.	Decisão relativa à celebração, em nome da União Europeia, do Acordo de Comércio e Cooperação entre a União Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atómica, por um lado, e o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, por outro, e do Acordo entre a União Europeia e o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte sobre os Procedimentos de Segurança para o Intercâmbio e a Proteção de Informações Classificadas
CJ38/9/05027
***	2020/0382(NLE)	COM(2020)0856

Relatores:

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

Fundo:

AFET, INTA


Pareceres:

DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI
 
	Troca de pontos de vista sobre as relações comerciais entre a UE e o Reino Unido
14.	Troca de pontos de vista sobre os aspetos comerciais e económicos do «Relatório de prospetiva estratégica - Definir o rumo para uma Europa mais resiliente»
15.	Diversos
16.	Próximas reuniões
	24 de fevereiro de 2021, 9.00–12.00 e 16.45–18.45 (Bruxelas)
25 de fevereiro de 2021, 13.45–15.45 (Bruxelas)

