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Comisia pentru comerț internațional

INTA(2022)0831_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Miercuri, 31 august 2022, 9.00 - 11.30 și 11.30 - 12.30 și 15.00 - 18.30
Joi, 1 septembrie 2022, 9.00 - 11.30 și 11.30 - 12.30  (reuniune a coordonatorilor)
Bruxelles
Sala: Altiero Spinelli (3E-2)
31 august 2022, 9.00 - 11.30
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	16-17 mai 2022	PV – PE734.403v01-00

3.	Comunicare a președinției privind deciziile adoptate de coordonatori
4.	Comunicări ale președinției
5.	Aspectele comerciale ale pachetului REPowerEU
- Schimb de opinii cu Comisia
6.	Cele mai recente evoluții privind controlul de către UE al produselor cu dublă utilizare
*** Cu ușile închise ***
7.	Asistența macrofinanciară acordată țărilor terțe
- Schimb de opinii cu Comisia
*** Sfârșitul ședinței cu ușile închise ***
31 august 2022, 11.30 - 12.30
Împreună cu Comisia pentru afaceri externe (AFET) și Comisia pentru afaceri constituționale (AFCO) în sala ANTALL 2Q2
8.	Stabilire a unor norme privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru punerea în aplicare și asigurarea respectării Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte
CJ41/9/09543
***I	2022/0068(COD)	COM(2022)0089 – C9-0059/2022

Raportori:

Seán Kelly (PPE)
Andreas Schieder (S&D)
Danuta Maria Hübner (PPE)
PR – PE734.466v01-00
Comisie competentă:

AFET, INTA, AFCO


Avize:

ITRE
Decizie: fără aviz


IMCO
Anna Cavazzini (Verts/ALE)


TRAN
Petar Vitanov (S&D)


AGRI
Decizie: fără aviz


PECH
Pierre Karleskind (Renew)


JURI
Decizie: fără aviz

	Examinarea proiectului de raport

31 august 2022, 15.00 - 18.30
9.	Cinci ani de punere în aplicare a Acordului economic și comercial cuprinzător UE-Canada (CETA)
(împreună cu Delegația PE pentru relațiile cu Canada)
*** Votare electronică ***
la ora 16.00
10.	Încheierea modificărilor aduse Acordului internațional din 1992 privind zahărul
INTA/9/08654
***	2022/0082(NLE)	07978/2022 – C9-0181/2022

Raportor:

Bernd Lange (S&D)
PR – PE734.171v01-00
Comisie competentă:

INTA


Avize:

BUDG
Decizie: fără aviz


AGRI
Decizie: fără aviz

	Adoptarea proiectului de raport

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iulie 2022, 12.00
11.	Raportul anual de implementare a acordului de asociere UE-Georgia
INTA/9/08114
	2021/2236(INI)	

Raportoare pentru aviz:

Markéta Gregorová (Verts/ALE)
PA – PE734.457v01-00
Comisie competentă:

AFET
Sven Mikser (S&D)
PR – PE734.377v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 20 iulie 2022, 12.00
*** Sfârșitul votării electronice ***
12.	Vizita delegației Comisiei INTA la Dhaka, Bangladesh, 18-20 iulie 2022
INTA/9/09625
	Raport prezentat comisiei

13.	Comunicarea comună „Parteneriatul strategic cu Golful”
- Schimb de opinii cu Comisia
14.	A opta examinare globală a sistemului de ajutor pentru comerț
15.	Raportul special 7/2022 al Curții de Conturi Europene intitulat „Instrumente pentru internaționalizarea IMM-urilor: un număr mare de acțiuni de sprijin, care nu sunt însă pe deplin coerente și coordonate”
1 septembrie 2022, 9.00 - 11.30
16.	Audiere pe tema „Relațiile comerciale UE-regiunea indo-pacifică”
(A se vedea ordinea de zi separată)
(sala de reuniune și participare de la distanță)
17.	Raport de punere în aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit din UE
INTA/9/04294
	2020/2202(INI)	

Raportor pentru aviz:

Seán Kelly (PPE)

Comisie competentă:

AFCO*
Pedro Silva Pereira (S&D)

	Examinarea proiectului de aviz

18.	Chestiuni diverse
19.	Reuniuni următoare
	10 octombrie 2022 (Bruxelles)

1 septembrie 2022, 11.30 - 12.30  (reuniune a coordonatorilor)

