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Komisja Handlu Międzynarodowego

INTA(2021)0414_2
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie nadzwyczajne
Środa 14 kwietnia 2021 r., w godz. 9.00 – 12.00 i 13.45 – 15.45
Czwartek 15 kwietnia 2021 r., w godz. 9.00 – 12.00
Bruksela
Sala: Altiero Spinelli 1G3 oraz udział zdalny
14 kwietnia 2021 r., w godz. 9.00 – 10.30  (przy drzwiach zamkniętych)
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
	24-25 lutego 2021 r.	PV – PE689.603v01-00
17-18 marca 2021 r.	PV – PE689.874v01-00
3.	Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów
4.	Komunikaty przewodniczącego
5.	Stan negocjacji w sprawie handlu międzynarodowego
INTA/9/00691
	Wymiana poglądów z dyrektor generalną DG Trade w Komisji Sabine Weyand
14 kwietnia 2021 r., w godz. 10.30 – 11.50
6.	Nowy mechanizm zniechęcający państwa trzecie do stosowania środków przymusu i przeciwdziałający stosowaniu takich środków
• Wymiana poglądów z głównym urzędnikiem ds. egzekwowania przepisów handlowych Denisem Redonnetem
7.	Rola delegacji UE we wdrażaniu umów i przepisów handlowych
• Wymiana poglądów z głównym urzędnikiem ds. egzekwowania przepisów handlowych Denisem Redonnetem
* * *
*** Głosowanie *** Pierwsze głosowanie – ok. godz. 11.50
8.	Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia
INTA/9/04942
	2020/2273(INI)	

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Saskia Bricmont (Verts/ALE)
PA – PE663.251v01-00
AM – PE689.523v02-00
Przedm. właśc.:

ENVI*
César Luena (S&D)
PR – PE662.048v01-00
AM – PE680.715v02-00
	Rozpatrzenie i przyjęcie poprawek
Termin składania poprawek: 25 lutego 2021 r., godz. 18.00
*** Koniec głosowania *** o godz. 13.00
14 kwietnia 2021 r., w godz. 13.45 – 15.45
9.	Wysłuchanie publiczne pt. „Reforma ogólnego systemu preferencji taryfowych UE”
INTA/9/05401
	Wymiana poglądów (zob. odrębny program)
15 kwietnia 2021 r., w godz. 9.00 – 12.00
10.	Aspekty handlowe pandemii COVID-19 i jej konsekwencje dla handlu
INTA/9/03456
	2020/2117(INI)	

Sprawozdawczyni:

Kathleen Van Brempt (S&D)
PR – PE689.689v01-00
Przedm. właśc.:

INTA


Opiniodawcza:

DEVE, AGRI
	Rozpatrzenie projektu sprawozdania
Wspólna debata
11.	Porozumienie w formie wymiany listów między Unią a Stanami Zjednoczonymi Ameryki na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r., dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
INTA/9/05653
***	2021/0064(NLE)	COM(2021)0122

Sprawozdawca:

Bernd Lange (S&D)
PR – PE691.079v01-00
Przedm. właśc.:

INTA


Opiniodawcza:

AGRI
	Rozpatrzenie projektu zalecenia (zgoda)
12.	Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Argentyńską dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych uwzględnionych w liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
INTA/9/05544
***	2021/0054(NLE)	COM(2021)0107

Sprawozdawca:

Jordi Cañas (Renew)
PR – PE689.768v02-00
Przedm. właśc.:

INTA


Opiniodawcza:

AGRI
	Rozpatrzenie projektu zalecenia (zgoda)
* * *
13.	Stosunki handlowe UE-Mjanma w kontekście ostatnich wydarzeń politycznych
14.	Działalność grup monitorujących
INTA/9/01201
	Sprawozdanie dla komisji
*** Głosowanie *** Drugie głosowanie – ok. godz. 11.50
15.	Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia
INTA/9/04942
	2020/2273(INI)	

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Saskia Bricmont (Verts/ALE)
PA – PE663.251v01-00
AM – PE689.523v02-00
Przedm. właśc.:

ENVI*
César Luena (S&D)
PR – PE662.048v01-00
AM – PE680.715v02-00
	Przyjęcie projektu opinii
Termin składania poprawek: 25 lutego 2021 r., godz. 18.00
16.	Decyzja Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej porozumienia w formie wymiany listów między Unią a Kubą w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
INTA/9/04110
***	2020/0233(NLE)	10637/2020 – C9-0097/2021

Sprawozdawca:

Gabriel Mato (PPE)
PR – PE658.925v01-00
Przedm. właśc.:

INTA


Opiniodawcza:

ITRE
Decyzja: brak opinii


AGRI
Decyzja: brak opinii


PECH
Decyzja: brak opinii

	Przyjęcie projektu zalecenia (zgoda)
Termin składania poprawek: 12 listopada 2020 r., godz. 12.00
*** Koniec głosowania *** o godz. 13.00
17.	Sprawy różne
18.	Następne posiedzenia
	25 maja 2021 r. (Bruksela)

