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Starptautiskās tirdzniecības komiteja

INTA(2021)0317_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Ārkārtas sanāksme
Trešdien, 2021. gada 17. martā, plkst. 13.45–16.15 un plkst. 16.45–18.45
Ceturtdien, 2021. gada 18. martā, plkst. 9.00–12.00
Briselē
Telpa: Paul-Henri Spaak 3C050 un attālināta dalība
2021. gada 17. martā plkst. 13.45–16.15
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru lēmumiem
3.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
4.	Viedokļu apmaiņa par Uzbekistānas Republikas iesniegto pieteikumu VPS+ statusam
5.	Trešo valstu preču un pakalpojumu piekļuve Eiropas Savienības publiskā iepirkuma iekšējam tirgum un procedūras, kas atbalsta sarunas par Savienības preču un pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma tirgiem
INTA/9/00039
***I	2012/0060(COD)	COM(2016)0034 – C8-0018/2016

Referents:

Daniel Caspary (PPE)

Atbildīgā komiteja:

INTA*


Atzinumi:

DEVE, EMPL, ITRE, IMCO*, JURI
	Viedokļu apmaiņa
6.	Uzraudzības grupas pasākumi
INTA/9/01201
	Ziņošana komitejai
* * *
*** Balsošanas laiks *** Pirmā balsošana — aptuveni plkst. 16.00
7.	Lēmums par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Hondurasas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību Eiropas Savienībā
INTA/9/04461
	2020/0157M(NLE)	

Referente:

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

INTA


Atzinumi:

DEVE
Hildegard Bentele (PPE)
AD – PE661.868v02-00
AM – PE661.869v01-00
	Grozījumu izskatīšana un pieņemšana (ziņojuma projektā, kurā ietverts nenormatīvas rezolūcijas priekšlikums)
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 10. februārī plkst. 12.00
8.	ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam — atgriezīsim savā dzīvē dabu
INTA/9/04942
	2020/2273(INI)	

Atzinuma sagatavotāja:

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

ENVI*
César Luena (S&D)
PR – PE662.048v01-00
AM – PE680.715v02-00
	Grozījumu izskatīšana un pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 25. februārī plkst. 18.00
9.	Stratēģija "No lauka līdz galdam" taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā
INTA/9/04853
	2020/2260(INI)	

Atzinuma sagatavotājs:

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

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
	Grozījumu izskatīšana un pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 5. februārī plkst. 12.00
*** Balsošanas beigas *** plkst. 17.00
2021. gada 17. martā plkst. 16.45–18.45
10.	Atklāta uzklausīšana "Ar tirdzniecību saistīti aspekti un Covid-19 krīzes radītās sekas"
INTA/9/05397
	Viedokļu apmaiņa (skatīt atsevišķu programmu)
2021. gada 18. martā plkst. 9.00–12.00
11.	Viedokļu apmaiņa par piekrišanas procedūrām attiecībā uz nolīgumiem starp Savienību un trešām valstīm par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības
12.	Viedokļu apmaiņa par ES sankciju īstenošanas un izpildes stiprināšanu
- Iepazīstināšana ar pētījumu “Eksteritoriālas sankcijas attiecībā uz tirdzniecību un ieguldījumiem un Eiropas atbildes reakcija”
- Komisijas izklāsts par attiecīgo teksta daļu paziņojumā “ES ekonomikas un finanšu sistēma: veicināt atvērtību, stabilitāti un izturētspēju”
13.	Iepazīstināšana ar pētījumu “Vērtību ķēdes pēc Covid-19: iespējas repatriēt ražošanu uz Eiropas teritoriju globalizētā ekonomikā”
* * *
*** Balsošanas laiks *** Otrā balsošana — aptuveni plkst. 11.45
14.	Lēmums par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Hondurasas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību Eiropas Savienībā
INTA/9/03683
***	2020/0157(NLE)	12543/2020 – C9-0084/2021

Referente:

Karin Karlsbro (Renew)
PR – PE660.085v02-00
Atbildīgā komiteja:

INTA


Atzinumi:

DEVE
Hildegard Bentele (PPE)
AD – PE661.870v02-00
	Ieteikuma projekta pieņemšana (piekrišana)
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 10. februārī plkst. 12.00
15.	Lēmums par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Hondurasas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību Eiropas Savienībā
INTA/9/04461
	2020/0157M(NLE)	

Referente:

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

INTA


Atzinumi:

DEVE
Hildegard Bentele (PPE)
AD – PE661.868v02-00
AM – PE661.869v01-00
	Ziņojuma projekta, kurā ietverts nenormatīvas rezolūcijas priekšlikums, izskatīšana un pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 10. februārī plkst. 12.00
16.	ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam — atgriezīsim savā dzīvē dabu
INTA/9/04942
	2020/2273(INI)	

Atzinuma sagatavotāja:

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

ENVI*
César Luena (S&D)
PR – PE662.048v01-00
AM – PE680.715v02-00
	Atzinuma projekta pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 25. februārī plkst. 18.00
17.	Stratēģija "No lauka līdz galdam" taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā
INTA/9/04853
	2020/2260(INI)	

Atzinuma sagatavotājs:

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

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
	Atzinuma projekta pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 5. februārī plkst. 12.00
*** Balsošanas beigas *** plkst. 13.00
18.	Dažādi jautājumi
19.	Nākamās sanāksmes
	2021. gada 25. martā (Briselē)
2021. gada 14.–15. aprīlī (Briselē)

