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Commissie internationale handel

INTA(2021)0713_1
ONTWERPAGENDA
Buitengewone vergadering
Dinsdag 13 juli 2021, 9.00 - 12.00 uur en 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur
Brussel
Zaal: Paul-Henri Spaak (1A002) en deelname op afstand
13 juli 2021, 9.00 - 12.00 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	20 mei 2021	PV – PE693.805v01-00
25 mei 2021	PV – PE693.671v01-00
16-17 juni 2021	PV – PE694.962v02-00
3.	Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren
4.	Mededelingen van de voorzitter
5.	Presentatie door Zdravko Počivalšek, minister van Economische Ontwikkeling en Technologie, die de fungerend voorzitter van de Raad vertegenwoordigt, over de prioriteiten van het Sloveense Voorzitterschap inzake het internationaal handelsbeleid
6.	Gedachtewisseling met de Commissie over de herziening van het uit 15-punten bestaande actieplan voor de doeltreffende uitvoering en handhaving van de hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling (TSD’s) in handelsovereenkomsten
7.	Activiteiten van de monitoringgroepen
INTA/9/01201
	Verslaggeving aan de commissie
* * *
*** Stemming *** om ongeveer 11.30 uur
8.	Een Europese strategie voor kritieke grondstoffen
INTA/9/05293
	2021/2011(INI)	

Rapporteur voor advies:

Roman Haider (ID)
PA – PE689.605v01-00
AM – PE693.653v01-00
Bevoegd:

ITRE*
Hildegard Bentele (PPE)
PR – PE693.560v01-00
AM – PE695.024v01-00
	Behandeling en goedkeuring amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 28 mei 2021, 17.00 uur
9.	Het EU-genderactieplan III
INTA/9/05273
	2021/2003(INI)	

Rapporteur voor advies:

Inma Rodríguez-Piñero (S&D)
PA – PE689.792v01-00
AM – PE693.630v01-00
Bevoegd:

DEVE, FEMM
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)

	Behandeling en goedkeuring amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 27 mei 2021, 18.00 uur
*** Einde stemming *** om 12.30 uur
13 juli 2021, 13.45 - 15.45 uur
10.	Gedachtewisseling met de IAO over de individuele gevallen per land die zijn besproken in het comité inzake de toepassing van normen(CAS) tijdens de 109e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie
11.	Gedachtewisseling over de handelsdimensie van de G7-top
*** Stemming *** om ongeveer 15.45 uur
12.	Een Europese strategie voor kritieke grondstoffen
INTA/9/05293
	2021/2011(INI)	

Rapporteur voor advies:

Roman Haider (ID)
PA – PE689.605v01-00
AM – PE693.653v01-00
Bevoegd:

ITRE*
Hildegard Bentele (PPE)
PR – PE693.560v01-00
AM – PE695.024v01-00
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 28 mei 2021, 17.00 uur
13.	Het EU-genderactieplan III
INTA/9/05273
	2021/2003(INI)	

Rapporteur voor advies:

Inma Rodríguez-Piñero (S&D)
PA – PE689.792v01-00
AM – PE693.630v01-00
Bevoegd:

DEVE, FEMM
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)

	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 27 mei 2021, 18.00 uur
*** Einde stemming *** om 16.45 uur
13 juli 2021, 16.45 - 18.45 uur
14.	Gedachtewisseling over de lopende voorbereidingen voor de komende bijeenkomst van het Comité voor Handelsbesprekingen van de WTO op ministerieel niveau en de vergadering van de Algemene Raad van de WTO
15.	Gedachtewisseling over de stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van de handelsbetrekkingen tussen de EU en Marokko
16.	Rondvraag
17.	Volgende vergaderingen
	1 september 2021, 9.00 - 12.00 uur en 16.45 - 18.45 uur (Brussel)
2 september 2021, 9.00 - 12.00 uur (Brussel)
27 september 2021, 16.45 - 18.45 uur (Brussel)

