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Výbor pre medzinárodný obchod

INTA(2022)0831_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
streda 31. augusta 2022 od 9.00 do 11.30 h a od 11.30 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h
štvrtok 1. septembra 2022 od 9.00 do 11.30 h a od 11.30 do 12.30 h  (schôdza koordinátorov)
Brusel
Miestnosť: Altiero Spinelli (3E-2)
31. augusta 2022 od 9.00 do 11.30 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	16. – 17. mája 2022	PV – PE734.403v01-00
3.	Oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori
4.	Oznámenia predsedníctva
5.	Obchodné aspekty balíka REPowerEU
- výmena názorov s Komisiou
6.	Najnovší vývoj v oblasti kontroly položiek s dvojakým použitím v EÚ
*** Za zatvorenými dverami ***
7.	Makrofinančná pomoc tretím krajinám
- výmena názorov s Komisiou
*** Koniec rokovania za zatvorenými dverami ***
31. augusta 2022 od 11.30 do 12.30 h
Spoločne s Výborom pre zahraničné veci (AFET) a Výborom pre ústavné veci (AFCO) v miestnosti ANTALL 2Q2
8.	Stanovenie pravidiel uplatňovania práv Únie pri vykonávaní a presadzovaní Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej
CJ41/9/09543
***I	2022/0068(COD)	COM(2022)0089 – C9-0059/2022

Spravodajcovia:

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

AFET, INTA, AFCO


Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE
Rozhodnutie: bez stanoviska


IMCO
Anna Cavazzini (Verts/ALE)


TRAN
Petar Vitanov (S&D)


AGRI
Rozhodnutie: bez stanoviska


PECH
Pierre Karleskind (Renew)


JURI
Rozhodnutie: bez stanoviska

	preskúmanie návrhu správy
31. augusta 2022 od 15.00 do 18.30 h
9.	Päť rokov vykonávania Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi EÚ a Kanadou 
(spoločne s Delegáciou EP pre vzťahy s Kanadou)
*** Elektronické hlasovanie ***
o 16.00 h
10.	Uzavretie zmien Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992
INTA/9/08654
***	2022/0082(NLE)	07978/2022 – C9-0181/2022

Spravodajca:

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

INTA


Výbory požiadané o stanovisko:

BUDG
Rozhodnutie: bez stanoviska


AGRI
Rozhodnutie: bez stanoviska

	prijatie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 15. júl 2022, 12.00 h
11.	Výročná správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom
INTA/9/08114
	2021/2236(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

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

AFET
Sven Mikser (S&D)
PR – PE734.377v01-00
	prijatie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 20. júl 2022, 12.00 h
*** Koniec elektronického hlasovania ***
12.	Návšteva delegácie výboru INTA v Dháke (Bangladéš) 18. – 20. júla 2022
INTA/9/09625
	Správa pre výbor
13.	Spoločné oznámenie o strategickom partnerstve s regiónom Perzského zálivu
- výmena názorov s Komisiou
14.	Ôsme globálne preskúmanie pomoci obchodu
15.	Osobitná správa Európskeho dvora audítorov 7/2022 „Nástroje internacionalizácie MSP: veľký počet podporných akcií, ale nie úplne koherentných alebo koordinovaných"
1. septembra 2022 od 9.00 do 11.30 h
16.	Vypočutie na tému obchodných vzťahov medzi EÚ a indicko-tichomorským regiónom
(pozri osobitný program schôdze)
(zasadacia miestnosť a účasť na diaľku)
17.	Správa o vykonávaní dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ
INTA/9/04294
	2020/2202(INI)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Seán Kelly (PPE)

Gestorský výbor:

AFCO*
Pedro Silva Pereira (S&D)

	preskúmanie návrhu stanoviska
18.	Rôzne otázky
19.	Nasledujúce schôdze
	10. októbra 2022 (Brusel)
1. septembra 2022 od 11.30 do 12.30 h  (schôdza koordinátorov)

