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Commissie internationale handel

INTA(2021)0224_1
ONTWERPAGENDA
Buitengewone vergadering
Woensdag 24 februari 2021, 9.00 - 12.00 uur en 16.45 - 18.45 uur
Donderdag 25 februari 2021, 13.45 - 15.45 uur
Brussel
Zaal: József Antall 6Q2 en deelname op afstand
24 februari 2021, 9.00 - 12.00 uur

1.	Aanneming van de agenda
2.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	11 januari 2021	PV – PE663.214v01-00
27-28 januari 2021	PV – PE680.829v01-00
3.	Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren
4.	Mededelingen van de voorzitter
5.	Stand van zaken met betrekking tot de handhaving van het handelsbeleid van de EU
INTA/9/05231
	Gedachtewisseling met Denis Redonnet, hoofd handhaving voor de handel (CTEO), over de handhaving van het hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling in de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea, en over het enkel toegangspunt
6.	Transparantie- en vergunningsmechanisme voor de uitvoer van COVID-19-vaccins
7.	Gedachtewisseling met de Commissie over de brede investeringsovereenkomst tussen de EU en China
8.	EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen
INTA/9/04942
	2020/2273(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

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

* * *

*** Stemming *** om ongeveer 11.45 uur
9.	De digitale toekomst van Europa vormgeven: belemmeringen voor de werking van de digitale eengemaakte markt wegnemen en het gebruik van AI voor Europese consumenten verbeteren
INTA/9/04408
	2020/2216(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

IMCO*
Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00
 
	Behandeling en goedkeuring amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2021, 12.00 uur

*** Einde stemming *** om 13.00 uur
24 februari 2021, 16.45 - 18.45 uur

10.	Gedachtewisseling met Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor de mensen en commissaris voor Handel
– Gestructureerde dialoog
– Presentatie van de mededeling over de herziening van het handelsbeleid
25 februari 2021, 13.45 - 15.45 uur

11.	Openbare hoorzitting: De handelsovereenkomst EU-Mercosur
INTA/9/01951
	Gedachtewisseling (zie afzonderlijk programma)

* * *

*** Stemming *** om ongeveer 15.40 uur
12.	De digitale toekomst van Europa vormgeven: belemmeringen voor de werking van de digitale eengemaakte markt wegnemen en het gebruik van AI voor Europese consumenten verbeteren
INTA/9/04408
	2020/2216(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

IMCO*
Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2021, 12.00 uur
13.	Sluiting namens de Europese Unie van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en Noorwegen betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
INTA/9/04088
***	2020/0230(NLE)	10643/2020 – C9-0424/2020

Rapporteur:

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

INTA


Adviezen:

ITRE
Besluit: geen advies


AGRI
Besluit: geen advies


PECH
Besluit: geen advies

 
	Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)
Termijn voor de indiening van amendementen: 12 november 2020, 12.00 uur

*** Einde stemming *** om 17.00 uur
14.	Rondvraag
15.	Volgende vergaderingen
	17-18 maart 2021 (Brussel)

