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Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

INTA(2021)0224_1
PÄEVAKORRA PROJEKT
Erakorraline koosolek
Kolmapäev, 24. veebruar 2021 kell 9.00–12.00 ja 16.45–18.45
Neljapäev, 25. veebruar 2021 kell 13.45–15.45
Brüssel
Ruum: József Antall 6Q2 ja kaugosalus
24. veebruar 2021 kell 9.00–12.00
1.	Päevakorra kinnitamine
2.	Koosolekute protokollide kinnitamine
	11. jaanuar 2021	PV – PE663.214v01-00

27.–28. jaanuar 2021	PV – PE680.829v01-00
3.	Juhataja teadaanded koordinaatorite otsuste kohta
4.	Juhataja teadaanded
5.	ELI kaubanduspoliitika elluviimise hetkeseis
INTA/9/05231
	Arvamuste vahetus ELi ja Lõuna-Korea vabakaubanduslepingu kaubanduse ja kestliku arengu peatüki jõustamise ning ühtse kontaktpunkti üle kaubandusvaldkonna juhtiva järelevalveametniku Denis Redonnet'ga 

6.	COVID-19 vaktsiinide ekspordi läbipaistvus ja ekspordiloa andmise mehhanism
7.	Arvamuste vahetus komisjoniga ELi-Hiina laiaulatusliku investeerimislepingu üle
8.	ELi elurikkuse strateegia aastani 2030 – toome looduse oma ellu tagasi
INTA/9/04942
	2020/2273(INI)	

Arvamuse koostaja:

Saskia Bricmont (Verts/ALE)
PA – PE663.251v01-00
Vastutav:

ENVI* –
César Luena (S&D)
PR – PE662.048v01-00
AM – PE680.715v01-00
	Arvamuse projekti läbivaatamine

* * *
*** Hääletus *** umbes kell 11.45
9.	Euroopa digituleviku kujundamine: digitaalse ühtse turu toimimise tõkete kõrvaldamine ning tehisintellekti parem kasutamine Euroopa tarbijate huvides
INTA/9/04408
	2020/2216(INI)	

Arvamuse koostaja:

Geert Bourgeois (ECR)
PA – PE660.373v01-00
AM – PE680.842v01-00
Vastutav:

IMCO* – 
Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00
	Muudatusettepanekute läbivaatamine ja vastuvõtmine

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 29. jaanuar 2021 kell 12.00
*** Hääletuse lõpp *** kell 13.00
24. veebruar 2021 kell 16.45–18.45
10.	Arvamuste vahetus inimeste hüvanguks toimiva majanduse valdkonna juhtiva asepresidendi ja kaubandusvoliniku Valdis Dombrovskisega
 – struktureeritud dialoog
– kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitleva teatise tutvustamine
25. veebruar 2021 kell 13.45–15.45
11.	Avalik kuulamine: ELi ja Mercosuri kaubanduskokkulepe
INTA/9/01951
	Arvamuste vahetus (vt eraldi kava)

* * *
*** Hääletus *** umbes kell 15.40
12.	Euroopa digituleviku kujundamine: digitaalse ühtse turu toimimise tõkete kõrvaldamine ning tehisintellekti parem kasutamine Euroopa tarbijate huvides
INTA/9/04408
	2020/2216(INI)	

Arvamuse koostaja:

Geert Bourgeois (ECR)
PA – PE660.373v01-00
AM – PE680.842v01-00
Vastutav:

IMCO* – 
Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00
	Arvamuse projekti vastuvõtmine

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 29. jaanuar 2021 kell 12.00
13.	Euroopa Liidu ja Norra vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu) Euroopa Liidu nimel sõlmimine
INTA/9/04088
***	2020/0230(NLE)	10643/2020 – C9-0424/2020

Raportöör:

Jörgen Warborn (PPE)
PR – PE658.924v01-00
Vastutav:

INTA


Arvamused:

ITRE
Otsus: arvamust ei esitata


AGRI
Otsus: arvamust ei esitata


PECH
Otsus: arvamust ei esitata

	Soovituse projekti vastuvõtmine (nõusolek)

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 12. november 2020 kell 12.00
*** Hääletuse lõpp *** kell 17.00
14.	Muud küsimused
15.	Järgmised koosolekud
	17.–18. märts 2021 (Brüssel)


