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Commissie internationale handel

INTA(2021)0317_1
ONTWERPAGENDA
Buitengewone vergadering
Woensdag 17 maart 2021, 13.45 - 16.15 uur en 16.45 - 18.45 uur
Donderdag 18 maart 2021, 9.00 - 12.00 uur
Brussel
Zaal: Paul-Henri Spaak 3C050 en deelname op afstand
17 maart 2021, 13.45 - 16.15 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren
3.	Mededelingen van de voorzitter
4.	Gedachtewisseling inzake het verzoek van de Republiek Oezbekistan om de SAP+-status
5.	Toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de interne aanbestedingsmarkt van de Unie en procedures tot ondersteuning van onderhandelingen over toegang van goederen en diensten uit de Unie tot de aanbestedingsmarkten van derde landen
INTA/9/00039
***I	2012/0060(COD)	COM(2016)0034 – C8-0018/2016

Rapporteur:

Daniel Caspary (PPE)

Bevoegd:

INTA*


Adviezen:

DEVE, EMPL, ITRE, IMCO*, JURI
	Gedachtewisseling
6.	Activiteiten van de monitoringgroepen
INTA/9/01201
	Verslaggeving aan de commissie
* * *
*** Stemming *** Eerste stemronde - om ongeveer 16.00 uur
7.	Besluit van de Raad inzake de sluiting van de Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Honduras inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie
INTA/9/04461
	2020/0157M(NLE)	

Rapporteur:

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

INTA


Adviezen:

DEVE
Hildegard Bentele (PPE)
AD – PE661.868v02-00
AM – PE661.869v01-00
	Behandeling en goedkeuring amendementen (op ontwerpverslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie)
Termijn voor de indiening van amendementen: 10 februari 2021, 12.00 uur
8.	EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen
INTA/9/04942
	2020/2273(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

ENVI*
César Luena (S&D)
PR – PE662.048v01-00
AM – PE680.715v02-00
	Behandeling en goedkeuring amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 25 februari 2021, 18.00 uur
9.	Een "van boer tot bord"-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem
INTA/9/04853
	2020/2260(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

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
	Behandeling en goedkeuring amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 5 februari 2021, 12.00 uur
*** Einde stemming *** om 17.00 uur
17 maart 2021, 16.45 - 18.45 uur
10.	Openbare hoorzitting: "Handelsgerelateerde aspecten en gevolgen van COVID-19"
INTA/9/05397
	Gedachtewisseling (zie afzonderlijk programma)
18 maart 2021, 9.00 - 12.00 uur
11.	Gedachtewisseling over de goedkeuringsprocedures voor overeenkomsten tussen de Unie en derde landen betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten naar aanleiding van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
12.	Gedachtewisseling over het versterken van de toepassing en handhaving van EU-sancties
- Presentatie van de studie over "Extraterritoriale sancties op het gebied van handel en investeringen, en Europese antwoorden"
- Uiteenzetting door de Commissie van het desbetreffende tekstdeel van de mededeling over "Het Europese economisch-financieel bestel: openheid, kracht en veerkracht stimuleren"
13.	Presentatie van de studie over na "Waardeketens na COVID-19: opties voor de terugkeer van de productie naar Europa in een gemondialiseerde economie"
* * *
*** Stemming *** Tweede stemronde - om ongeveer 11.45 uur
14.	Besluit van de Raad inzake de sluiting van de Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Honduras inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie
INTA/9/03683
***	2020/0157(NLE)	12543/2020 – C9-0084/2021

Rapporteur:

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

INTA


Adviezen:

DEVE
Hildegard Bentele (PPE)
AD – PE661.870v02-00
	Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)
Termijn voor de indiening van amendementen: 10 februari 2021, 12.00 uur
15.	Besluit van de Raad inzake de sluiting van de Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Honduras inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie
INTA/9/04461
	2020/0157M(NLE)	

Rapporteur:

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

INTA


Adviezen:

DEVE
Hildegard Bentele (PPE)
AD – PE661.868v02-00
AM – PE661.869v01-00
	Goedkeuring ontwerpverslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie
Termijn voor de indiening van amendementen: 10 februari 2021, 12.00 uur
16.	EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen
INTA/9/04942
	2020/2273(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

ENVI*
César Luena (S&D)
PR – PE662.048v01-00
AM – PE680.715v02-00
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 25 februari 2021, 18.00 uur
17.	Een "van boer tot bord"-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem
INTA/9/04853
	2020/2260(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

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
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 5 februari 2021, 12.00 uur
*** Einde stemming *** om 13.00 uur
18.	Rondvraag
19.	Volgende vergaderingen
	25 maart 2021 (Brussel)
14-15 april 2021 (Brussel)

