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Utskottet för internationell handel

INTA(2021)0317_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Extra sammanträde
Onsdagen den 17 mars 2021 kl. 13.45–16.15 och kl. 16.45–18.45
Torsdagen den 18 mars 2021 kl. 9.00–12.00
Bryssel
Lokal: Paul-Henri Spaak 3C050 samt distansdeltagande
17 mars 2021 kl. 13.45–16.15
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Information från ordföranden om samordnarnas beslut
3.	Meddelanden från ordföranden
4.	Diskussion om Republiken Uzbekistans ansökan om GSP ± status
5.	Tillträdet för varor och tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling och förfaranden till stöd för förhandlingar om tillträde för varor och tjänster från unionen till tredjeländers marknader för offentlig upphandling
INTA/9/00039
***I	2012/0060(COD)	COM(2016)0034 – C8-0018/2016

Föredragande:

Daniel Caspary (PPE)

Ansvarigt utskott:

INTA*


Rådgivande utskott:

DEVE, EMPL, ITRE, IMCO*, JURI
	Diskussion
6.	Övervakningsgruppernas verksamhet
INTA/9/01201
	Avläggande av rapport till utskottet
* * *
* * * omröstning * * * Första omröstningen – cirka kl. 16.00
7.	Beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Honduras om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaror till Europeiska unionen
INTA/9/04461
	2020/0157M(NLE)	

Föredragande:

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

INTA


Rådgivande utskott:

DEVE
Hildegard Bentele (PPE)
AD – PE661.868v02-00
AM – PE661.869v01-00
	Behandling antagande av ändringsförslag till betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 februari 2021 kl. 12.00
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
AM – PE689.523v01-00
Ansvarigt utskott:

ENVI*
César Luena (S&D)
PR – PE662.048v01-00
AM – PE680.715v02-00
	Behandling och antagande av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 25 februari 2021 kl. 18.00
9.	Från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem
INTA/9/04853
	2020/2260(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

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 och antagande av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 5 februari 2021 kl. 12.00
*** Omröstningen avslutas *** kl. 17.00
17 mars 2021 kl. 16.45–18.45
10.	Offentlig utfrågning om handelsrelaterade aspekter och följderna av covid-19
INTA/9/05397
	Diskussion (se separat program)
18 mars 2021 kl. 9.00–12.00
11.	Diskussion om godkännandeförfaranden för avtalen mellan unionen och tredjeländer om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen.
12.	Diskussion om att förbättra genomförandet och efterlevnaden av EU-sanktioner
– Redogörelse för undersökningen om extraterritoriella sanktioner på handel och investeringar samt Europas svar
– Redogörelse från kommissionen om den relevanta delen av kommissionens meddelande Det europeiska ekonomiska och finansiella systemet: främja öppenhet, styrka och motståndskraft
13.	Redogörelse för undersökningen om värdekedjor efter covid-10 och möjligheter att flytta tillbaka produktion till Europa i en globaliserade ekonomi
* * *
* * * omröstning * * * Andra omröstningen – cirka kl. 11.45
14.	Beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Honduras om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaror till Europeiska unionen
INTA/9/03683
***	2020/0157(NLE)	12543/2020 – C9-0084/2021

Föredragande:

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

INTA


Rådgivande utskott:

DEVE
Hildegard Bentele (PPE)
AD – PE661.870v02-00
	Antagande av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 februari 2021 kl. 12.00
15.	Beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Honduras om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaror till Europeiska unionen
INTA/9/04461
	2020/0157M(NLE)	

Föredragande:

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

INTA


Rådgivande utskott:

DEVE
Hildegard Bentele (PPE)
AD – PE661.868v02-00
AM – PE661.869v01-00
	Antagande av förslag till betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 februari 2021 kl. 12.00
16.	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
AM – PE689.523v01-00
Ansvarigt utskott:

ENVI*
César Luena (S&D)
PR – PE662.048v01-00
AM – PE680.715v02-00
	Antagande av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 25 februari 2021 kl. 18.00
17.	Från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem
INTA/9/04853
	2020/2260(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

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
	Antagande av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 5 februari 2021 kl. 12.00
*** Omröstningen avslutas *** kl. 13.00
18.	Övriga frågor
19.	Kommande sammanträden
	25 mars 2021 (Bryssel)
14–15 april 2021 (Bryssel)

