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Comissão do Comércio Internacional

INTA(2021)0224_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião extraordinária
Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021, 9.00–12.00 e 16.45–18.45
Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021, 13.45–15.45
Bruxelas
Sala: József Antall 6Q2 e participação à distância
24 de fevereiro de 2021, 9.00–12.00

1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Aprovação das atas das reuniões de
	11 de janeiro de 2021	PV – PE663.214v01-00
27-28 de janeiro de 2021	PV – PE680.829v01-00
3.	Comunicação da presidência sobre as decisões aprovadas pelos coordenadores
4.	Comunicações da presidência
5.	Balanço da aplicação da política comercial da UE
INTA/9/05231
	Troca de pontos de vista com Denis Redonnet, alto responsável pela execução da política comercial, sobre a aplicação do capítulo Comércio e Desenvolvimento Sustentável do Acordo de Comércio Livre UE-Coreia do Sul (ACL), e sobre o ponto de entrada único 
6.	Mecanismo de transparência e autorização das exportações de vacinas para a COVID-19
7.	Troca de pontos de vista sobre o acordo global em matéria de investimento entre a UE e a China
8.	Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030: trazer a natureza de volta às nossas vidas
INTA/9/04942
	2020/2273(INI)	

Relatora de parecer:

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

ENVI*
César Luena (S&D)
PR – PE662.048v01-00
AM – PE680.715v01-00
 
	Apreciação do projeto de parecer

* * *

*** Período de votação *** aproximadamente às 11.45
9.	Construir o futuro digital da Europa: eliminar obstáculos ao funcionamento do mercado único digital e melhorar a utilização da inteligência artificial para os consumidores europeus
INTA/9/04408
	2020/2216(INI)	

Relator de parecer:

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

IMCO*
Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00
 
	Apreciação e aprovação das alterações
Prazo para a apresentação de alterações: 29 de janeiro de 2021, 12.00

*** Fim da votação *** até às 13.00
24 de fevereiro de 2021, 16.45–18.45

10.	Troca de pontos de vista com Valdis Dombrovskis, vice-presidente executivo da Comissão Europeia, responsável por Uma Economia ao Serviço das Pessoas
– Diálogo estruturado
– Apresentação da comunicação sobre a revisão da política comercial
25 de fevereiro de 2021, 13.45–15.45

11.	Audição pública: Acordo comercial UE-Mercosul
INTA/9/01951
	Troca de pontos de vista (ver programa separado)

* * *

*** Período de votação *** aproximadamente às 15.40
12.	Construir o futuro digital da Europa: eliminar obstáculos ao funcionamento do mercado único digital e melhorar a utilização da inteligência artificial para os consumidores europeus
INTA/9/04408
	2020/2216(INI)	

Relator de parecer:

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

IMCO*
Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 29 de janeiro de 2021, 12.00
13.	Celebração, em nome da União Europeia, do Acordo sob a forma de Troca de Cartas entre a União Europeia e a Noruega no respeitante à alteração das concessões previstas em relação a todos os contingentes pautais da lista CLXXV-UE em consequência da saída do Reino Unido da União Europeia
INTA/9/04088
***	2020/0230(NLE)	10643/2020 – C9-0424/2020

Relator:

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

INTA


Pareceres:

ITRE
Decisão: não emitir parecer


AGRI
Decisão: não emitir parecer


PECH
Decisão: não emitir parecer

 
	Aprovação do projeto de recomendação (aprovação)
Prazo para a apresentação de alterações: 12 de novembro de 2020, 12.00

*** Fim da votação *** às 17.00
14.	Diversos
15.	Próximas reuniões
	17-18 de março de 2021 (Bruxelas)

