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Udvalget om International Handel

INTA(2021)0317_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Ekstraordinært møde
Onsdag den 17. marts 2021 kl. 13.45-16.15 og 16.45-18.45
Torsdag den 18. marts 2021 kl. 9.00-12.00
Bruxelles
Mødelokale: Paul-Henri Spaak 3C050 og fjerndeltagelse
Den 17. marts 2021 kl. 13.45-16.15
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelse fra formanden om koordinatorernes afgørelser
3.	Meddelelser fra formanden
4.	Drøftelse om Republikken Usbekistans status i forhold til GSP+
5.	Adgangen for tredjelandes varer og tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige indkøb og procedurer for støtte til forhandlingerne om adgang for Unionens varer og tjenesteydelser til tredjelandes markeder for offentlige indkøb
INTA/9/00039
***I	2012/0060(COD)	COM(2016)0034 – C8-0018/2016

Ordfører:

Daniel Caspary (PPE)

Kor.udv.:

INTA*


Udtalelser:

DEVE, EMPL, ITRE, IMCO*, JURI
	Drøftelse
6.	Opfølgningsgruppernes aktiviteter
INTA/9/01201
	Aflæggelse af rapport til udvalg
* * *
* * * afstemning * * * Første afstemningsrunde — ca. kl. 16.00
7.	Afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Honduras om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet samt import af træprodukter til Den Europæiske Union
INTA/9/04461
	2020/0157M(NLE)	

Ordfører:

Karin Karlsbro (Renew)
PR – PE660.067v01-00
AM – PE681.010v01-00
Kor.udv.:

INTA


Udtalelser:

DEVE
Hildegard Bentele (PPE)
AD – PE661.868v02-00
AM – PE661.869v01-00
	Behandling og vedtagelse af ændringsforslag (til udkast til betænkning med et forslag til ikkelovgivningsmæssig beslutning)
Frist for ændringsforslag: den 10. februar 2021 kl. 12.00
8.	EU's biodiversitetsstrategi for 2030 – Naturen skal bringes tilbage i vores liv
INTA/9/04942
	2020/2273(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Saskia Bricmont (Verts/ALE)
PA – PE663.251v01-00
AM – PE689.523v01-00
Kor.udv.:

ENVI*
César Luena (S&D)
PR – PE662.048v01-00
AM – PE680.715v02-00
	Behandling og vedtagelse af ændringsforslag
Frist for ændringsforslag: den 25. februar 2021 kl. 18.00
9.	En jord til bord-strategi for et fair, sundt og miljøvenligt fødevaresystem
INTA/9/04853
	2020/2260(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Paolo De Castro (S&D)
PA – PE663.077v01-00
AM – PE680.937v02-00
Kor.udv.:

ENVI, AGRI*
Anja Hazekamp (The Left)
Herbert Dorfmann (PPE)
PR – PE662.094v01-00
AM – PE680.918v01-00
AM – PE680.919v01-00
AM – PE680.920v01-00
AM – PE681.105v01-00
	Behandling og vedtagelse af ændringsforslag
Frist for ændringsforslag: den 5. februar 2021 kl. 12.00
*** Afstemning afsluttet *** kl. 17.00
Den 17. marts 2021 kl. 16.45-18.45
10.	Offentlig høring: "Handelsrelaterede aspekter og følgerne af covid-19-udbruddet"
INTA/9/05397
	Drøftelse (se særskilt program)
Den 18. marts 2021 kl. 9.00-12.00
11.	Drøftelse om godkendelsesprocedurerne vedrørende aftalerne mellem Unionen og tredjelande om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union;
12.	Drøftelse om styrket gennemførelse og håndhævelse af EU-sanktioner
- Forelæggelse af undersøgelsesrapporten "Extraterritorial sanctions on trade and investments and European responses" (ekstraterritoriale sanktioner inden for handel og investeringer og EU's reaktioner)
- Forelæggelse ved Kommissionen af den relevante del af meddelelsen om "EU's økonomiske og finansielle system: fremme af åbenhed, styrke og modstandsdygtighed"
13.	Forelæggelse af undersøgelsesrapporten om "Post Covid-19 value chains: options for reshoring production back to Europe in a globalised economy" (Værdikæderne efter covid-19: muligheder for at flytte produktionen tilbage til Europa i en globaliseret økonomi)
* * *
* * * afstemning * * * Anden afstemningsrunde — ca. kl. 11.45
14.	Afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Honduras om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet samt import af træprodukter til Den Europæiske Union
INTA/9/03683
***	2020/0157(NLE)	12543/2020 – C9-0084/2021

Ordfører:

Karin Karlsbro (Renew)
PR – PE660.085v02-00
Kor.udv.:

INTA


Udtalelser:

DEVE
Hildegard Bentele (PPE)
AD – PE661.870v02-00
	Vedtagelse af udkast til henstilling (godkendelse)
Frist for ændringsforslag: den 10. februar 2021 kl. 12.00
15.	Afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Honduras om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet samt import af træprodukter til Den Europæiske Union
INTA/9/04461
	2020/0157M(NLE)	

Ordfører:

Karin Karlsbro (Renew)
PR – PE660.067v01-00
AM – PE681.010v01-00
Kor.udv.:

INTA


Udtalelser:

DEVE
Hildegard Bentele (PPE)
AD – PE661.868v02-00
AM – PE661.869v01-00
	Vedtagelse af udkast til betænkning med forslag til ikkelovgivningsmæssig beslutning
Frist for ændringsforslag: den 10. februar 2021 kl. 12.00
16.	EU's biodiversitetsstrategi for 2030 – Naturen skal bringes tilbage i vores liv
INTA/9/04942
	2020/2273(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Saskia Bricmont (Verts/ALE)
PA – PE663.251v01-00
AM – PE689.523v01-00
Kor.udv.:

ENVI*
César Luena (S&D)
PR – PE662.048v01-00
AM – PE680.715v02-00
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 25. februar 2021 kl. 18.00
17.	En jord til bord-strategi for et fair, sundt og miljøvenligt fødevaresystem
INTA/9/04853
	2020/2260(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Paolo De Castro (S&D)
PA – PE663.077v01-00
AM – PE680.937v02-00
Kor.udv.:

ENVI, AGRI*
Anja Hazekamp (The Left)
Herbert Dorfmann (PPE)
PR – PE662.094v01-00
AM – PE680.918v01-00
AM – PE680.919v01-00
AM – PE680.920v01-00
AM – PE681.105v01-00
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 5. februar 2021 kl. 12.00
*** Afstemning afsluttet *** kl. 13.00
18.	Diverse sager
19.	Næste møder
	25. marts 2021 (Bruxelles)
14.-15. april 2021 (Bruxelles)

