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Utskottet för internationell handel

INTA(2021)0224_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Extra sammanträde
Onsdagen den 24 februari 2021 kl. 9.00–12.00 och kl. 16.45–18.45
Torsdagen den 25 februari 2021 kl. 13.45–15.45
Bryssel
Lokal: József Antall 6Q2 och deltagande på distans
24 februari 2021 kl. 9.00–12.00

1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Justering av sammanträdesprotokoll
	11 januari 2021	PV – PE663.214v01-00
27–28 januari 2021	PV – PE680.829v01-00
3.	Information från ordföranden om samordnarnas beslut
4.	Meddelanden från ordföranden
5.	Läget avseende förstärkningen av EU:s handelspolitik
INTA/9/05231
	Diskussion med Denis Redonnet, ansvarig för efterlevnaden av handelsavtal, om genomförandet av kapitlet om handel och hållbar utveckling i frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea och om den gemensamma kontaktpunkten
6.	Transparens och tillståndsmekanism för export av covid-19-vaccin
7.	Diskussion med kommissionen om det övergripande investeringsavtalet mellan EU och Kina
8.	EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 - Ge naturen större plats i våra liv
INTA/9/04942
	2020/2273(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

ENVI*
César Luena (S&D)
PR – PE662.048v01-00
AM – PE680.715v01-00
 
	Behandling av förslag till yttrande

* * *

* * * Omröstning * * * ca kl. 11.45
9.	Formandet av EU:s digitala framtid: få bort hindren för en fungerande digital inre marknad och förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter
INTA/9/04408
	2020/2216(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

IMCO*
Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00
 
	Behandling och antagande av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 29 januari 2021 kl. 12.00

*** Omröstningen avslutas *** kl. 13.00
24 februari 2021 kl. 16.45–18.45

10.	Diskussion med Valdis Dombrovskis, verkställande vice ordförande med ansvar för en ekonomi för människor och kommissionär med ansvar för handel
– Strukturerad dialog
– Presentation av meddelandet om översynen av handelspolitiken
25 februari 2021 kl. 13.45–15.45

11.	Offentlig utfrågning: Handelsavtalet mellan EU och Mercosur
INTA/9/01951
	Diskussion (se separat program)

* * *

* * * Omröstning * * * ca kl. 15.40
12.	Formandet av EU:s digitala framtid: få bort hindren för en fungerande digital inre marknad och förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter
INTA/9/04408
	2020/2216(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

IMCO*
Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 29 januari 2021 kl. 12.00
13.	Ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan unionen och Norge om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
INTA/9/04088
***	2020/0230(NLE)	10643/2020 – C9-0424/2020

Föredragande:

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

INTA


Rådgivande utskott:

ITRE
Beslut: inget yttrande


AGRI
Beslut: inget yttrande


PECH
Beslut: inget yttrande

 
	Antagande av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 12 november 2020 kl. 12.00

*** Omröstningen avslutas *** kl. 17.00
14.	Övriga frågor
15.	Kommande sammanträden
	17–18 mars 2021 (Bryssel)

