
PV\1186591LV.docx PE639.820v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

INTA_PV(2019)0723_1

PROTOKOLS
Sanāksme 2019. gada 23. jūlijā plkst. 15.00–17.00

BRISELĒ

Sanāksme tika atklāta otrdien, 2019. gada 23. jūlijā, plkst. 15.03 priekšsēdētāja vietnieka Jan 
Zahradil vadībā.

1. Darba kārtības pieņemšana 
INTA_OJ(2019)0723_1

Darba kārtību pieņēma bez izmaiņām. 

2. Sanāksmes vadītāja paziņojumi

Uzstājās: Jan Zahradil. 

3. Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

Koordinatoru lēmumi, kas tika pieņemti 2019. gada 18. jūlija sanāksmē Strasbūrā, ir 
pievienoti šim protokolam. 

Koordinatoru lēmumus skat. 1. pielikumā.

Uzstājās: Jan Zahradil. 

4. Viedokļu apmaiņa ar tirdzniecības komisāri Cecilia Malmström par jaunākajām 
norisēm ES tirdzniecības politikas jomā

Uzstājās: Jan Zahradil, Cecilia Malmström (EK), Christophe Hansen, Kathleen 
Van Brempt, Karin Karlsbro, Heidi Hautala, Markus Buchheit, Geert Bourgeois, 
Helmut Scholz, Tiziana Beghin, Enikő Győri, Jörgen Warborn, Luisa Regimenti, 
Aurore Lalucq, Joachim Schuster, Seán Kelly, Witold Jan Waszczykowski, Inma 
Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Martina Anderson, Anna Cavazzini, Iuliu 
Winkler, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Reinhard Bütikofer. 

5. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets – visas iedaļas
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INTA/9/00543
2019/2028(BUD)

Atzinuma sagatavotājs:
Bernd Lange (S&D)

Atbildīgā komiteja:
BUDG

 Viedokļu apmaiņa

Uzstājās: Jan Zahradil, Sofia Munoz Albarran (EK), Christophe Hansen, Geert 
Bourgeois, Helmut Scholz. 

6. Dažādi jautājumi

7. Nākamās sanāksmes
 2019. gada 2. septembrī plkst. 15.00–17.00 un plkst. 17.00–18.30 (Briselē)
 2019. gada 3. septembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30 (Briselē)
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1. pielikums – 2019. gada 18. jūlija sanāksmē pieņemtie koordinatoru 
lēmumi 

INTA koordinatoru lēmumi

Ceturtdien, 2019. gada 18. jūlijā (aiz slēgtām durvīm)

Strasbūrā

Telpa: Louise Weiss (S4.5)

1. Sanāksmes vadītāja paziņojumi

1.1. Sanāksmes rīkošana

Lēmums: 

- Vienojās, ka koordinatoru sanāksme notiks komitejas sanāksmes pirmās puses dienas 
beigās. Ārkārtas apstākļos priekšsēdētājs sasauks sanāksmi citā laikā.

- Vienojās, ka balsošana notiks vai nu plkst. 10.00, vai plkst. 16.00. Ja sanāksmes ilgums 
būs trīs puses dienas — otrajā dienā plkst. 10.00. Ja sanāksmes ilgums būs divas puses 
dienas — otrajā pusē dienas plkst. 10.00 vai plkst. 16.00.

- Vienojās, ka koordinatoru sanāksmēs tiek aicināti piedalīties tikai koordinatori. 
Priekšsēdētāja vietniekus varētu uzaicināt, lai aizstātu priekšsēdētāju, vai izņēmuma 
gadījumos.

- Vienojās, ka uzaicinājumos uz koordinatoru sanāksmēm iekļaus arī pie politiskajām 
grupām nepiederošo deputātu sekretariāta iecelto personu.

1.2. Komitejas valodu profils

Lēmums:

- Ja resursi un telpu lielums to atļauj, tiks nodrošināta mutiskā tulkošana komitejas 
valodu profila pilnā apjomā (20 valodas) šādās valodās: FR (franču), DE (vācu), IT (itāļu), NL 
(nīderlandiešu), EN (angļu), DA (dāņu), EL (grieķu), ES (spāņu), PT (portugāļu), FI (somu), 
SV (zviedru), CS (čehu), ET (igauņu), HU (ungāru), LT (lietuviešu), LV (latviešu), PL (poļu), 
SK (slovāku), BG (bulgāru), RO (rumāņu);

- sanāksmju telpām, kurās ir 16 kabīnes: FR (franču), DE (vācu), IT (itāļu), NL 
(nīderlandiešu), EN (angļu), DA (dāņu), EL (grieķu), ES (spāņu), PT (portugāļu), FI (somu), 
SV (zviedru), CS (čehu), HU (ungāru), PL (poļu), SK (slovāku), RO (rumāņu);

- sanāksmju telpām, kurās ir 12 kabīnes: FR (franču), DE (vācu), IT (itāļu), NL 
(nīderlandiešu), EN (angļu), ES (spāņu), FI (somu), SV (zviedru), CS (čehu), HU (ungāru), PL 
(poļu), RO (rumāņu);
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1.3. Gatavošanās komisāru amatu kandidātu uzklausīšanai

Lēmums: 

- pieņēma zināšanai procedūru attiecībā uz piecu rakstisku jautājumu sagatavošanu 
tirdzniecības komisāra amata kandidātam un aicināja politiskās grupas līdz 27. augustam 
iesniegt sekretariātam savus komentārus, ņemot vērā turpmākās diskusijas nākamajā 
koordinatoru sanāksmē; 

- atlika līdz nākamajai koordinatoru sanāksmei lēmuma pieņemšanu par to, kurās citās 
uzklausīšanās INTA komiteja būtu jāiesaista vai jāuzaicina, atkarībā no komisāru amata 
pienākumu un uzdevumu sadalījuma.  

2. Kārtība, kādā politiskajām grupām piešķir ziņojumus un atzinumus

Lēmums: turpināt ziņojumu un atzinumu piešķiršanu tādā pašā kārtībā kā 8. sasaukumā.

3. Pamatnostādnes par uzraudzības grupām un pastāvīgo referentu iecelšanu

Lēmums: 

- principā vienojās, ka INTA turpinās līdzšinējo praksi izveidot INTA uzraudzības grupas 
un iecelt INTA komitejas pastāvīgos referentus, un apstiprināja grozītās “INTA 
pamatnostādnes par pastāvīgajiem referentiem un uzraudzības grupām starptautisko 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu sarunām un īstenošanai”;

- aicināja politiskās grupas līdz 27. augustam iesniegt sekretariātam savus ierosinājumus 
par uzraudzības grupu sarakstu, ņemot vērā turpmākās diskusijas nākamajā koordinatoru 
sanāksmē; atlika līdz nākamajai koordinatoru sanāksmei lēmuma pieņemšanu par precīzu 
uzraudzības grupu sarakstu un atlika līdz 23. septembrī rīkotajai koordinatoru sanāksmei 
lēmuma pieņemšanu par uzraudzības grupu sadalījumu politisko grupu starpā saskaņā ar 
proporcionālo d’Hondt sadales sistēmu.

4. Pamatnostādnes par deleģētajiem un īstenošanas aktiem

Lēmums: apstiprināja atjauninātās “INTA pamatnostādnes par deleģētajiem un īstenošanas 
aktiem”.

5. Pamatnostādnes par trialogiem

Lēmums: apstiprināja atjauninātās “INTA pamatnostādnes par  iestāžu sarunām parastās 
likumdošanas procedūrās”.

6. Noteikumi par balsošanu INTA komitejā

Lēmums: apstiprināja atjauninātos “Noteikumus par balsošanu INTA komitejā”.

7. Procedūras, kas pārņemtas no 8. sasaukuma
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Lēmums: 

-           apstiprināja, ka tiks turpināti visi 4 tiesību aktu priekšlikumi, kas netika pabeigti 
8. sasaukumā (2016/0295(COD), 2012/0060(COD), 2004/0148(COD), 2015/0027(COD)), un 
apstiprināja, ka trīs no šiem ziņojumiem (izņemot 2004/0148(COD), kas ir iesaldēts un kuru 
pagaidām vēl nevarēja iedalīt) tiek piešķirti referentiem/politiskajām grupām, kam iepriekšējā 
sasaukuma laikā bija piešķirts referenta darbs, novērtējot ar 0 punktiem. Lūdza visas politiskās 
grupas, kuru referenta darbs tika atkārtoti apstiprināts, bet kuras referents vairs nav INTA 
loceklis, iecelt referentu un informēt par to INTA sekretariātu, cik drīz vien iespējams.

- Lēmuma pieņemšanu par 12 nenormatīvo procedūru piešķiršanu, kuras netika 
pabeigtas 8. sasaukumā (2019/0132(NLE), 2019/0099(NLE), 2018/0356(NLE), 
2018/0358(NLE), 2016/0038(NLE), 2015/0203(NLE), 2015/0012(NLE), 2014/0267(NLE), 
2013/0329(NLE), 2013/0273(NLE), 2008/0113(NLE), 2013/0159(NLE)), atlika līdz brīdim, 
kad būs pieņemts lēmums par pastāvīgajiem referentiem.

- Apstiprināja iepriekšējo INTA koordinatoru lēmumu sagatavot atzinumus par 
5 procedūrām, kas netika pabeigtas 8. sasaukumā (2019/2010(BUD), 2018/0166(APP), 
2018/0427(NLE), 2017/0035(COD), 2016/0195(NLE)). Apstiprināja atzinumu piešķiršanu 
atzinuma sagatavotājiem/politiskajām grupām, kurām tie tika piešķirti iepriekšējā sasaukuma 
laikā, novērtējot ar 0 punktiem. Lūdza visas politiskās grupas, kuru referenta darbs tika 
atkārtoti apstiprināts, bet kuras atzinuma sagatavotājs vairs nav INTA loceklis, iecelt atzinuma 
sagatavotāju un informēt par to INTA sekretariātu, cik drīz vien iespējams.

- Apstiprināja iepriekšējo INTA koordinatoru lēmumu neizstrādāt atzinumus par 
21 procedūru (2018/0310(NLE), 2018/2168(DEC), 2018/0216(COD), 2018/0135(CNS), 
2017/0166(NLE), 2017/0165(NLE), 2017/0033(NLE), 2016/0253(NLE), 2016/0243(NLE), 
2016/0055(NLE), 2016/0041(NLE), 2014/0270(NLE), 2014/0220(NLE), 2013/0434(APP), 
2012/0324(NLE), 2011/0073(COD), 2007/0241(NLE), 2007/0024(NLE), 2005/0091(NLE), 
1995/0057(NLE), 1998/0031(NLE)).

8. Referentu iecelšana — lēmums par procedūru

ZIŅOJUMI

8.1. Zālamana Salu pievienošanās Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas 
Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses

INTA/9/00467

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

Lēmums: lēmuma pieņemšanu par referentu atlika līdz nākamajai koordinatoru sanāksmei.

8.2. Nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā noslēgšana starp Eiropas Savienību un 
Ukrainu, ar ko groza tirdzniecības preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un 
mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas Asociācijas nolīgumā starp 
Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no 
vienas puses, un Ukrainu, no otras puses
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INTA/9/00529

*** 2019/0132(NLE) COM(2019)0267

Lēmums: lēmuma pieņemšanu par referentu atlika līdz nākamajai koordinatoru sanāksmei.

8.3. Ieguldījumu aizsardzības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, 
no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses

INTA/9/00391

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

8.4. Brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana starp Eiropas Savienību un Vjetnamas 
Sociālistisko Republiku

INTA/9/00393

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

Lēmums: 

- nolēma papildināt ieteikuma projektu par ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības 
nolīgumu (EVBTN) ar nenormatīvu INTA komitejas rezolūciju saskaņā ar Reglamenta 105. 
panta 2. punktu, kamēr tiek gaidīta Priekšsēdētāju konferences atļauja;

- nolēma papildināt ieteikuma projektu par Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp ES 
un tās dalībvalstīm un Vjetnamu (EVIPA) ar nenormatīvu INTA komitejas rezolūciju saskaņā 
ar Reglamenta 105. panta 2. punktu, kamēr tiek gaidīta Priekšsēdētāju konferences atļauja;

- lēmuma pieņemšanu par referentu atlika līdz nākamajai koordinatoru sanāksmei.

8.5. Nolīguma noslēgšana ar Amerikas Savienotajām Valstīm, ar kuru Amerikas 
Savienotajām Valstīm iedala daļu no tarifa likmes kvotas, kas paredzēta 2009. 
gada 13. jūlija Regulā (EK) Nr. 617/2009 par autonomas tarifu kvotas atvēršanu 
augstas kvalitātes liellopu gaļas importam

INTA/9/00613

*** 2019/0142(NLE) COM(2019)0297

Lēmums: lēmuma pieņemšanu par referentu atlika līdz nākamajai koordinatoru sanāksmei.

9. Referentu iecelšana — lēmums par procedūru

ATZINUMI

9.1. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets – visas iedaļas

INTA/9/00543 2019/2028(BUD)

Atbildīgā komiteja: BUDG



PV\1186591LV.docx 7/12 PE639.820v01-00

LV

Lēmums: sagatavot atzinumu (priekšsēdētāja) vēstules veidā. 

10. Patstāvīgie ziņojumi

Lēmums: aicināja politiskās grupas līdz 10. septembrim iesniegt sekretariātam priekšlikumus 
patstāvīgajiem ziņojumiem. 

11. Delegācijas un ad hoc darba braucieni

Lēmums: 

- vienojās pieprasīt nosūtīt INTA komitejas delegāciju uz Vjetnamu 44. nedēļā (no 
2019. gada 28. oktobra līdz 1. novembrim);

- apstiprināja lūgumu atļaut nosūtīt ad hoc delegāciju uz Ženēvu 2019. gada 7. un 
8. oktobrī, lai 7. oktobrī apmeklētu PTO veltītās parlamentārās konferences vadības komiteju 
un 8. oktobrī — PTO Publisko forumu ;

- aicināja politiskās grupas līdz 10. septembrim iesniegt sekretariātam ierosinājumus par 
to, kādus INTA komitejas darba braucienus / ad hoc delegācijas vajadzētu sūtīt laikā no 
2020. gada janvāra līdz jūnijam (norādot valsti, pilsētas, datumus un iemeslus);

- vienojās gan attiecībā uz iekšējiem darba braucieniem, gan ārējām ad hoc delegācijām 
turpināt lietot pašreizējo sistēmu, kurā izmanto rotējošo d’Hondt metodi, balstoties uz 
atsevišķām tabulām, un kurā uz referentu, priekšsēdētāju un pastāvīgās delegācijas 
priekšsēdētāju neattiecina d’Hondt aprēķinus un viņiem tiek automātiski garantēta vieta, 
d’Hondt tabulas netiek pārskatītas visu pilnvaru laiku, netiek ietaupītas neizmantotās laika 
nišas, vienāda rezultāta gadījumā piemērojot politisko grupu kopējo lielumu.

12. Uzklausīšanas, pētījumi un semināri

12.1. Uzklausīšanas

Lēmums: 

- aicināja politiskās grupas līdz 27. augustam iesniegt sekretariātam ierosinājumus par 
to, kādas uzklausīšanas vēl vajadzētu rīkot INTA komitejā laikā no 2019. gada oktobra līdz 
decembrim (norādot tematu, pamatojumu, datumus, viesu skaitu un pamatinformāciju);

- aicināja politiskās grupas līdz 9. septembrim iesniegt sekretariātam ierosinājumus par 
to, kādas uzklausīšanas vajadzētu rīkot INTA komitejā laikā no 2020. gada janvāra līdz jūnijam 
(norādot tematu, pamatojumu, datumus, viesu skaitu un pamatinformāciju);

- aicināja politiskās grupas līdz 9. septembrim iesniegt sekretariātam ierosinājumus par 
to, kādus INTA seminārus un pētījumus vajadzētu veikt laikā no 2020. gada janvāra līdz jūnijam 
(norādot tematu, pamatojumu/pamatinformāciju un vēlamo laiku).

13. PTO veltītās parlamentārās konferences vadības komiteja
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Lēmums: 

- apstiprināja PTO parlamentārās konferences, vadības komitejas un vadības grupas 
darbības turpināšanu; 

- atlika līdz nākamajai koordinatoru sanāksmei lēmuma pieņemšanu par EP delegācijas 
sastāvu vadības komitejā.

14. Rezolūciju priekšlikumi (143. pants)

Lēmums: nolēma ņemt vērā ierosināto rezolūcijas priekšlikumu INTA komitejas kopējā darbā, 
taču neveikt nekādus konkrētus turpmākus pasākumus, kā arī saskaņā ar Reglamenta 
143. panta 6. punktu informēt autoru par komitejas lēmumu.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Jan Zahradil (1), Iuliu Winkler (1), Anna-Michelle Asimakopoulou (1), Marie-Pierre Vedrenne (1)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Enikő Győri (1), Christophe Hansen (1), Sven Simon (1), Jörgen Warborn (1), Miroslav Číž (1), Jude Kirton-Darling (1), Inma 
Rodríguez-Piñero (1), Kathleen Van Brempt (1), Jordi Cañas (1), Karin Karlsbro (1), Samira Rafaela (1), Liesje Schreinemacher (1), 
Marie-Pierre Vedrenne (1), Anna Cavazzini (1), Markéta Gregorová (1), Heidi Hautala (1), Roman Haider (1), Maximilian Krah (1), 
Luisa Regimenti (1), André Rougé (1), Geert Bourgeois (1), Jan Zahradil (1), Helmut Scholz (1), Tiziana Beghin (1), Emmanouil 
Fragkos (1)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Seán Kelly (1), Andrey Kovatchev (1), Liudas Mažylis (1), Angelika Winzig (1), Aurore Lalucq (1), Javier Moreno Sánchez (1), 
Joachim Schuster (1), Svenja Hahn (1), Reinhard Bütikofer (1), Markus Buchheit (1), Herve Juvin (1), Peter Kofod (1), Nosheena 
Mobarik (1), Witold Jan Waszczykowski (1), Martina Anderson (1), Márton Gyöngyösi (1)

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 23.7.2019, 15.00-17.00
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
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