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Starptautiskās tirdzniecības komiteja

INTA(2021)0224_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Ārkārtas sanāksme
Trešdien, 2021. gada 24. februārī, plkst. 9.00–12.00 un plkst. 16.45–18.45
Ceturtdien, 2021. gada 25. februārī, plkst. 13.45–15.45
Briselē
Telpa: József Antall 6Q2 un attālināta dalība
2021. gada 24. februārī plkst. 9.00–12.00

1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
	2021. gada 11. janvārī	PV – PE663.214v01-00
2021. gada 27.–28. janvārī	PV – PE680.829v01-00
3.	Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru lēmumiem
4.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
5.	Stāvoklis ES tirdzniecības politikas piemērošanā
INTA/9/05231
	Viedokļu apmaiņa ar galveno tirdzniecības nolīgumu izpildes uzraugu (CTEO) Denis Redonnet par ES un Dienvidkorejas brīvās tirdzniecības nolīguma (BTN) tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības (TIA) sadaļas izpildi un par vienoto kontaktpunktu
6.	Covid-19 vakcīnu eksporta pārredzamības un atļauju piešķiršanas mehānisms
7.	Viedokļu apmaiņa ar Komisiju par visaptverošo investīciju nolīgumu starp ES un Ķīnu
8.	ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam — atgriezīsim savā dzīvē dabu
INTA/9/04942
	2020/2273(INI)	

Atzinuma sagatavotāja:

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

ENVI*
César Luena (S&D)
PR – PE662.048v01-00
AM – PE680.715v01-00
 
	Atzinuma projekta izskatīšana

* * *

*** Balsošanas laiks *** aptuveni plkst. 11.45
9.	Eiropas digitālās nākotnes veidošana: šķēršļu novēršana digitālā vienotā tirgus darbībā un mākslīgā intelekta izmantošanas uzlabošana Eiropas patērētājiem
INTA/9/04408
	2020/2216(INI)	

Atzinuma sagatavotājs:

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

IMCO*
Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00
 
	Grozījumu izskatīšana un pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 29. janvārī plkst. 12.00

*** Balsošanas beigas *** plkst. 13.00
2021. gada 24. februārī plkst. 16.45–18.45

10.	Viedokļu apmaiņa ar Valdi Dombrovski, priekšsēdētājas izpildvietnieku jautājumos par ekonomiku cilvēku labā un tirdzniecības komisāru
– Strukturēts dialogs
– Iepazīstināšana ar paziņojumu par tirdzniecības politikas pārskatīšanu
2021. gada 25. februārī plkst. 13.45–15.45

11.	Atklāta uzklausīšana par ES un Mercosur tirdzniecības nolīgumu
INTA/9/01951
	Viedokļu apmaiņa (skatīt atsevišķu programmu)

* * *

*** Balsošanas laiks *** aptuveni plkst. 15.40
12.	Eiropas digitālās nākotnes veidošana: šķēršļu novēršana digitālā vienotā tirgus darbībā un mākslīgā intelekta izmantošanas uzlabošana Eiropas patērētājiem
INTA/9/04408
	2020/2216(INI)	

Atzinuma sagatavotājs:

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

IMCO*
Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00
 
	Atzinuma projekta pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 29. janvārī plkst. 12.00
13.	Priekšlikums par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Savienību un Norvēģiju par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības
INTA/9/04088
***	2020/0230(NLE)	10643/2020 – C9-0424/2020

Referents:

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

INTA


Atzinumi:

ITRE
Lēmums: atzinumu nesniegt


AGRI
Lēmums: atzinumu nesniegt


PECH
Lēmums: atzinumu nesniegt

 
	Ieteikuma projekta pieņemšana (piekrišana)
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 12. novembrī plkst. 12.00

*** Balsošanas beigas *** plkst. 17.00
14.	Dažādi jautājumi
15.	Nākamās sanāksmes
	2021. gada 17.–18. martā (Briselē)

