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Utskottet för internationell handel

INTA(2021)0414_2
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Extra sammanträde
Onsdagen den 14 april 2021 kl. 9.00–12.00 och kl. 13.45–15.45
Torsdagen den 15 april 2021 kl. 9.00–12.00
Bryssel
Lokal: Altiero Spinelli 1G3 och deltagande på distans
14 april 2021 kl. 9.00–10.30  (inom stängda dörrar)
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Justering av sammanträdesprotokoll
	24–25 februari 2021	PV – PE689.603v01-00
17–18 mars 2021	PV – PE689.874v01-00
3.	Information från ordföranden om samordnarnas beslut
4.	Meddelanden från ordföranden
5.	Läget avseende internationella handelsförhandlingar
INTA/9/00691
	Diskussion med Sabine Weyand, generaldirektör för GD Handel, kommissionen
14 april 2021 kl. 10.30–11.50
6.	En ny mekanism för att avskräcka och motverka tvångsåtgärder från länder utanför EU
• Diskussion med Denis Redonnet, ansvarig för efterlevnaden av handelsavtal
7.	EU-delegationernas roll i genomförandet av handelsavtal och lagstiftning
• Diskussion med Denis Redonnet, ansvarig för efterlevnaden av handelsavtal
* * *
*** Omröstning *** Första omröstningen – cirka kl. 11.50
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 – PE689.523v02-00
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
*** Omröstningen avslutas *** kl. 13.00
14 april 2021 kl. 13.45–15.45
9.	Offentlig utfrågning om reformen av EU:s allmänna preferenssystem
INTA/9/05401
	Diskussion (se separat program)
15 april 2021 kl. 9.00–12.00
10.	Handelsrelaterade aspekter och följderna av covid-19
INTA/9/03456
	2020/2117(INI)	

Föredragande:

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

INTA


Rådgivande utskott:

DEVE, AGRI
	Behandling av förslag till betänkande
Gemensam debatt
11.	Avtal genom skriftväxling mellan unionen och Amerikas förenta stater enligt artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
INTA/9/05653
***	2021/0064(NLE)	COM(2021)0122

Föredragande:

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

INTA


Rådgivande utskott:

AGRI
	Behandling av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
12.	Avtal genom skriftväxling mellan unionen och Republiken Argentina om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
INTA/9/05544
***	2021/0054(NLE)	COM(2021)0107

Föredragande:

Jordi Cañas (Renew)
PR – PE689.768v02-00
Ansvarigt utskott:

INTA


Rådgivande utskott:

AGRI
	Behandling av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
* * *
13.	Handelsförbindelserna mellan EU och Myanmar mot bakgrund av den senaste politiska utvecklingen
14.	Övervakningsgruppernas verksamhet
INTA/9/01201
	Avläggande av rapport till utskottet
*** Omröstning *** Andra omröstningen – cirka kl. 11.50
15.	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 – PE689.523v02-00
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
16.	Beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan unionen och Kuba om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
INTA/9/04110
***	2020/0233(NLE)	10637/2020 – C9-0097/2021

Föredragande:

Gabriel Mato (PPE)
PR – PE658.925v01-00
Ansvarigt utskott:

INTA


Rådgivande utskott:

ITRE
Beslut: inget yttrande


AGRI
Beslut: inget yttrande


PECH
Beslut: inget yttrande

	Antagande av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 12 november 2020 kl. 12.00
*** Omröstningen avslutas *** kl. 13.00
17.	Övriga frågor
18.	Kommande sammanträden
	25 maj 2021 (Bryssel)

