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Commissie internationale handel

INTA(2021)0525_1
ONTWERPAGENDA
Buitengewone vergadering
Dinsdag 25 mei 2021, 9.00 - 12.00 uur en 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur
Brussel
Zaal: Paul-Henri Spaak 3C050 en deelname op afstand
25 mei 2021, 9.00 - 12.00 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	25 maart 2021	PV – PE691.285v01-00
14-15 april 2021	PV – PE691.370v02-00
3.	Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren
4.	Mededelingen van de voorzitter
5.	De toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS
INTA/9/05862
	2021/2038(INI)	

Rapporteur voor advies:

Bernd Lange (S&D)
PA – PE691.423v01-00
Bevoegd:

AFET*
Tonino Picula (S&D)
PR – PE691.419v02-00
	Behandeling ontwerpadvies
6.	Een nieuwe EU-strategie ten aanzien van China
INTA/9/05860
	2021/2037(INI)	

Rapporteur voor advies:

Iuliu Winkler (PPE)
PA – PE691.467v01-00
Bevoegd:

AFET*
Hilde Vautmans (Renew)
PR – PE691.426v02-00
	Behandeling ontwerpadvies
7.	Handel en het Europees digitaal decennium
8.	Activiteiten van de monitoringgroepen
INTA/9/01201
	Verslaggeving aan de commissie
* * *
*** Stemming *** om ongeveer 12.00 uur
9.	Handelsgerelateerde aspecten en gevolgen van de uitbraak van COVID-19
INTA/9/03456
	2020/2117(INI)	

Rapporteur:

Kathleen Van Brempt (S&D)
PR – PE689.689v01-00
AM – PE691.343v01-00
Bevoegd:

INTA


Adviezen:

DEVE
Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE)
PA – PE680.970v01-00
AM – PE689.808v02-00

AGRI
Álvaro Amaro (PPE)
PA – PE689.844v01-00
AM – PE691.305v01-00
	Behandeling en goedkeuring amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 19 april 2021, 12.00 uur
*** Einde stemming *** om 13.00 uur
25 mei 2021, 13.45 - 15.45 uur
10.	Een Europese strategie voor kritieke grondstoffen
INTA/9/05293
	2021/2011(INI)	

Rapporteur voor advies:

Roman Haider (ID)
PA – PE689.605v01-00
Bevoegd:

ITRE*
Hildegard Bentele (PPE)

	Behandeling ontwerpadvies
11.	Handelsbeleidsinstrumenten van de EU om wereldwijde overcapaciteit en aanvullende rechten in de staal- en aluminiumsector aan te pakken
12.	Het EU-genderactieplan III
INTA/9/05273
	2021/2003(INI)	

Rapporteur voor advies:

Inma Rodríguez-Piñero (S&D)
PA – PE689.792v01-00
Bevoegd:

DEVE, FEMM
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)

	Behandeling ontwerpadvies
* * *
*** Stemming *** om ongeveer 15.45 uur
13.	Handelsgerelateerde aspecten en gevolgen van de uitbraak van COVID-19
INTA/9/03456
	2020/2117(INI)	

Rapporteur:

Kathleen Van Brempt (S&D)
PR – PE689.689v01-00
AM – PE691.343v01-00
Bevoegd:

INTA


Adviezen:

DEVE
Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE)
PA – PE680.970v01-00
AM – PE689.808v02-00

AGRI
Álvaro Amaro (PPE)
PA – PE689.844v01-00
AM – PE691.305v01-00
	Goedkeuring ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 19 april 2021, 12.00 uur
14.	Beoordeling van de tenuitvoerlegging van artikel 50 VEU
INTA/9/03632
	2020/2136(INI)	

Rapporteur voor advies:

Christophe Hansen (PPE)
AL – PE691.134v01-00
Bevoegd:

AFCO
Danuta Maria Hübner (PPE)

	Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm
15.	Overeenkomst tussen de Unie en het Koninkrijk Thailand met betrekking tot 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
INTA/9/05149
***	2021/0003(NLE)	COM(2021)0007

Rapporteur:

Heidi Hautala (Verts/ALE)
PR – PE689.590v01-00
Bevoegd:

INTA


Adviezen:

ITRE
Besluit: geen advies


AGRI
Besluit: geen advies


PECH
Besluit: geen advies

	Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)
Termijn voor de indiening van amendementen: 22 maart 2021, 12.00 uur
16.	Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en Australië betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
INTA/9/05351
***	2021/0029(NLE)	COM(2021)0052

Rapporteur:

Daniel Caspary (PPE)
PR – PE689.579v03-00
Bevoegd:

INTA


Adviezen:

ITRE
Besluit: geen advies


AGRI



PECH
Besluit: geen advies

	Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)
Termijn voor de indiening van amendementen: 22 maart 2021, 12.00 uur
17.	Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en de Republiek Indonesië betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
INTA/9/05455
***	2021/0044(NLE)	COM(2021)0084

Rapporteur:

Heidi Hautala (Verts/ALE)
PR – PE689.591v01-00
Bevoegd:

INTA


Adviezen:

AGRI
Besluit: geen advies

	Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)
Termijn voor de indiening van amendementen: 22 maart 2021, 12.00 uur
18.	Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en de Islamitische Republiek Pakistan betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
INTA/9/05457
***	2021/0042(NLE)	COM(2021)0081

Rapporteur:

Maximilian Krah (ID)
PR – PE689.583v02-00
Bevoegd:

INTA


Adviezen:

AGRI
Besluit: geen advies

	Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)
Termijn voor de indiening van amendementen: 22 maart 2021, 12.00 uur
19.	Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en de Argentijnse Republiek betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
INTA/9/05544
***	2021/0054(NLE)	COM(2021)0107

Rapporteur:

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

INTA


Adviezen:

AGRI
Besluit: geen advies

	Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)
Termijn voor de indiening van amendementen: 28 april 2021, 12.00 uur
20.	Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
INTA/9/05653
***	2021/0064(NLE)	COM(2021)0122

Rapporteur:

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

INTA


Adviezen:

AGRI
Besluit: geen advies

	Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)
Termijn voor de indiening van amendementen: 28 april 2021, 12.00 uur
*** Einde stemming *** om 16.45 uur
25 mei 2021, 16.45 - 18.45 uur
21.	Stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het handelsgedeelte van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK
• Gedachtewisseling met de Commissie
22.	Gedachtewisseling over het verzoek om ontheffing van bepaalde bepalingen van de TRIPS-overeenkomst voor de preventie, inperking en behandeling van COVID-19 in het bredere kader van de vergroting van de productiecapaciteit voor vaccins
23.	Rondvraag
24.	Volgende vergaderingen
	16 juni 2021, 9.00 - 12.00 uur en 13.45 - 15.45 uur
17 juni 2021, 9.00 - 12.00 uur

