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Utskottet för internationell handel

INTA(2021)0127_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Extra sammanträde
Onsdagen den 27 januari 2021 kl. 13.45–15.45
Torsdagen den 28 januari 2021 kl. 9.00–12.00 och kl. 13.45–15.45
Bryssel
Lokal: József Antall 6Q2 och deltagande på distans
27 januari 2021 kl. 13.45–15.45

1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Justering av sammanträdesprotokoll
	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.	Information från ordföranden om samordnarnas beslut
4.	Meddelanden från ordföranden

Gemensam debatt
5.	Beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Honduras om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaror till Europeiska unionen
INTA/9/03683
***	2020/0157(NLE)	COM(2020)0340

Föredragande:

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

INTA


Rådgivande utskott:

DEVE
 
	Behandling av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
6.	Beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Honduras om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaror till Europeiska unionen
INTA/9/04461
	2020/0157M(NLE)	

Föredragande:

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

INTA


Rådgivande utskott:

DEVE
Hildegard Bentele (PPE)
PA – PE661.868v01-00
AM – PE661.869v01-00
 
	Behandling av förslag till betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning

* * *
7.	Formandet av EU:s digitala framtid: få bort hindren för en fungerande digital inre marknad och förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter
INTA/9/04408
	2020/2216(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

IMCO*
Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
 
	Behandling av förslag till yttrande
8.	Från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem
INTA/9/04853
	2020/2260(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

ENVI, AGRI*
Anja Hazekamp (The Left)
Herbert Dorfmann (PPE)
PR – PE662.094v01-00
 
	Behandling av förslag till yttrande

* * * omröstning * * * ca kl. 15.30
9.	Protokoll till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
INTA/9/02543
***	2020/0024(NLE)	06048/2020 – C9-0383/2020

Föredragande av yttrande:

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

AFET


 
	Antagande av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 28 oktober 2020 kl. 12.00

*** Omröstningen avslutas *** kl. 16.45
28 januari 2021 kl. 9.00–12.00

10.	Redogörelse av Augusto Santos Silva, Portugals utrikesminister, som representerar rådets tjänstgörande ordförandeskap, om det portugisiska ordförandeskapets prioriteringar avseende den internationella handelspolitiken
11.	Diskussion om handelsaspekterna och de ekonomiska aspekterna av den nya europeisk-amerikanska agendan för globala förändringar
12.	Övervakningsgruppernas verksamhet
INTA/9/01201
	Avläggande av rapport till utskottet
28 januari 2021 kl. 13.45–15.45

13.	Beslut om ingående, på unionens vägnar, av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
CJ38/9/05027
***	2020/0382(NLE)	COM(2020)0856

Föredragande:

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

Ansvarigt utskott:

AFET, INTA


Rådgivande utskott:

DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI
 
	Diskussion om handelsförbindelserna mellan EU och Storbritannien
14.	Redogörelse för handelsaspekterna och de ekonomiska aspekterna av ”Strategisk framsynsrapport 2020 – Med riktning mot ett mer resilient Europa”
15.	Övriga frågor
16.	Kommande sammanträden
	24 februari 2021 kl. 9.00–12.00 och kl. 16.45–18.45 (Bryssel)
25 februari 2021 kl. 13.45–15.45 (Bryssel)

