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Utskottet för internationell handel

INTA(2021)0713_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Extra sammanträde
Tisdagen den 13 juli 2021 kl. 9.00–12.00 och kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45
Bryssel
Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002) samt distansdeltagande
13 juli 2021 kl. 9.00–12.00
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Justering av sammanträdesprotokoll
	20 maj 2021	PV – PE693.805v01-00
25 maj 2021	PV – PE693.671v01-00
16–17 juni 2021	PV – PE694.962v02-00
3.	Information från ordföranden om samordnarnas beslut
4.	Meddelanden från ordföranden
5.	Föredragning av Zdravko Počivalšek, minister för ekonomisk utveckling, företrädare för rådets tjänstgörande ordförande, om det slovenska ordförandeskapets prioriteringar på området internationell handelspolitik
6.	Diskussion med kommissionen om översynen av handlingsplanen med 15 punkter om effektivt genomförande och efterlevnad av kapitlen om handel och hållbar utveckling i handelsavtal
7.	Övervakningsgruppernas verksamhet
INTA/9/01201
	Avläggande av rapport till utskottet
* * *
*** Omröstning *** ca kl. 11.30
8.	En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse
INTA/9/05293
	2021/2011(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

ITRE*
Hildegard Bentele (PPE)
PR – PE693.560v01-00
AM – PE695.024v01-00
	Behandling och antagande av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 28 maj 2021 kl. 17.00
9.	EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet
INTA/9/05273
	2021/2003(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

DEVE, FEMM
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)

	Behandling och antagande av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 27 maj 2021 kl. 18.00
*** Omröstningen avslutas *** kl. 12.30
13 juli 2021 kl. 13.45–15.45
10.	Diskussion med ILO om de fall för enskilda länder som diskuterades i kommittén om tillämpning av normer vid Internationella arbetskonferensens 109:e möte
11.	Diskussion om G7-toppmötets handelsdimension
*** Omröstning *** ca kl. 15.45
12.	En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse
INTA/9/05293
	2021/2011(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

ITRE*
Hildegard Bentele (PPE)
PR – PE693.560v01-00
AM – PE695.024v01-00
	Antagande av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 28 maj 2021 kl. 17.00
13.	EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet
INTA/9/05273
	2021/2003(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

DEVE, FEMM
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)

	Antagande av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 27 maj 2021 kl. 18.00
*** Omröstningen avslutas *** kl. 16.45
13 juli 2021 kl. 16.45–18.45
14.	Diskussion om de pågående förberedelserna inför det kommande mötet i WTO:s förhandlingskommitté på ministernivå och mötet i WTO:s allmänna råd
15.	Diskussion om läget för, och utvecklingen av, handelsförbindelserna mellan EU och Marocko
16.	Övriga frågor
17.	Kommande sammanträden
	1 september 2021 kl. 9.00–12.00 och kl. 16.45–18.45 (Bryssel)
2 september 2021 kl. 9.00–12.00 (Bryssel)
27 september 2021 kl. 16.45–18.45 (Bryssel)

