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Komisja Handlu Międzynarodowego

INTA(2021)0224_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie nadzwyczajne
Środa 24 lutego 2021 r., w godz. 9.00 – 12.00 i 16.45 – 18.45
Czwartek 25 lutego 2021 r., w godz. 13.45 – 15.45
Bruksela
Sala: József Antall 6Q2 i uczestnictwo zdalne
24 lutego 2021 r., w godz. 9.00 – 12.00

1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
	11 stycznia 2021 r.	PV – PE663.214v01-00
27-28 stycznia 2021 r.	PV – PE680.829v01-00
3.	Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów
4.	Komunikaty przewodniczącego
5.	Aktualny stan realizacji unijnej polityki handlowej
INTA/9/05231
	Wymiana poglądów z głównym urzędnikiem ds. egzekwowania przepisów handlowych Denisem Redonnetem na temat egzekwowania rozdziału dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju w umowie o wolnym handlu między UE a Koreą Południową oraz na temat pojedynczego punktu kontaktowego
6.	Przejrzystość i mechanizm udzielania zezwoleń na wywóz szczepionek przeciwko COVID-19
7.	Wymiana poglądów z Komisją na temat kompleksowej umowy inwestycyjnej między UE a Chinami
8.	Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia
INTA/9/04942
	2020/2273(INI)	

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

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

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

* * *

*** Głosowanie *** ok. godz. 11.45
9.	Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy: usunięcie barier w funkcjonowaniu jednolitego rynku cyfrowego i lepsze wykorzystywanie AI z korzyścią dla europejskich konsumentów
INTA/9/04408
	2020/2216(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

IMCO*
Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00
 
	Rozpatrzenie i przyjęcie poprawek
Termin składania poprawek: 29 stycznia 2021 r., godz. 12.00

*** Koniec głosowania *** do godz. 13.00
24 lutego 2021 r., w godz. 16.45 – 18.45

10.	Wymiana poglądów z wiceprzewodniczącym wykonawczym do spraw gospodarki służącej ludziom i komisarzem do spraw handlu Valdisem Dombrovskisem
• Zorganizowany dialog
– Prezentacja komunikatu w sprawie przeglądu polityki handlowej
25 lutego 2021 r., w godz. 13.45 – 15.45

11.	Wysłuchanie publiczne na temat umowy handlowej UE–Mercosur
INTA/9/01951
	Wymiana poglądów (zob. odrębny program)

* * *

*** Głosowanie *** ok. godz. 15.40
12.	Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy: usunięcie barier w funkcjonowaniu jednolitego rynku cyfrowego i lepsze wykorzystywanie AI z korzyścią dla europejskich konsumentów
INTA/9/04408
	2020/2216(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

IMCO*
Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
Termin składania poprawek: 29 stycznia 2021 r., godz. 12.00
13.	Zawarcie w imieniu Unii Europejskiej porozumienia w formie wymiany listów między Unią a Norwegią w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
INTA/9/04088
***	2020/0230(NLE)	10643/2020 – C9-0424/2020

Sprawozdawca:

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

INTA


Opiniodawcza:

ITRE
Decyzja: brak opinii


AGRI
Decyzja: brak opinii


PECH
Decyzja: brak opinii

 
	Przyjęcie projektu zalecenia (zgoda)
Termin składania poprawek: 12 listopada 2020 r., godz. 12.00

*** Koniec głosowania *** o godz. 17.00
14.	Sprawy różne
15.	Następne posiedzenia
	17-18 marca 2021 r. (Bruksela)

