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Europees Parlement
2019-2024

Commissie internationale handel

INTA_PV(2019)0723_1

NOTULEN
Vergadering van 23 juli 2019, 15.00 - 17.00 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op dinsdag 23 juli 2019 om 15.03 uur geopend onder voorzitterschap 
van Jan Zahradil (ondervoorzitter).

1. Aanneming van de agenda INTA_OJ(2019)0723_1

De agenda wordt zonder wijzigingen aangenomen.

2. Mededelingen van de voorzitter

Sprekers: Jan Zahradil.

3. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren

De besluiten van de coördinatoren van de coördinatorenvergadering van 18 juli 2019 
in Straatsburg zijn als bijlage bij deze notulen gevoegd. 

Zie bijlage 1 voor de besluiten van de coördinatoren.

Sprekers: Jan Zahradil. 

4. Gedachtewisseling met Cecilia Malmström, commissaris voor Handel, over de 
recente ontwikkelingen in het EU-handelsbeleid

Sprekers: Jan Zahradil, Cecilia Malmström (EC), 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. 
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5. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle 
afdelingen
INTA/9/00543

2019/2028(BUD)

Rapporteur voor advies:
Bernd Lange (S&D)

Bevoegd:
BUDG

 Gedachtewisseling

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

6. Rondvraag

7. Volgende vergaderingen
 2 september 2019, 15.00 - 17.00 uur en 17.00 - 18.30 uur (Brussel)
 3 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)
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Bijlage 1 – Besluiten van de coördinatoren van de vergadering van 18 juli 2019 

Besluiten van de INTA-coördinatoren

Donderdag 18 juli 2019 (met gesloten deuren)

Straatsburg

Zaal: Louise Weiss (S4.5)

1. Mededelingen van de voorzitter

1.1. Organisatie van de vergadering

Besluit: 

- De coördinatorenvergadering zal aan het einde van het eerste dagdeel van de 
commissievergadering plaatsvinden. In uitzonderlijke omstandigheden roept de voorzitter de 
vergadering op een ander tijdstip bijeen.

- De stemmingen vinden om 10.00 uur of om 16.00 uur plaats: indien de vergadering 
drie dagdelen beslaat, wordt op de tweede dag om 10.00 uur gestemd. Indien de vergadering 
twee dagdelen beslaat, wordt tijdens het tweede dagdeel om 10.00 uur of om 16.00 uur 
gestemd.

- Voor de coördinatorenvergaderingen worden uitsluitend de coördinatoren 
uitgenodigd. Indien de voorzitter moet worden vervangen of sprake is van uitzonderlijke 
omstandigheden, kunnen ook ondervoorzitters worden uitgenodigd.

- De uitnodigingen voor de coördinatorenvergaderingen gelden ook voor de 
aangewezen persoon van het secretariaat van de niet-fractiegebonden leden.

1.2. Talenprofiel van de commissie

Besluit:

- Wanneer de middelen en de omvang van de ruimten dit toestaan, wordt voor 
vertolking gezorgd volgens het volledige talenprofiel van de commissie (20 talen): 
FR (Frans), DE (Duits), IT (Italiaans), NL (Nederlands), EN (Engels), DA (Deens), 
EL (Grieks), ES (Spaans), PT (Portugees), FI (Fins), SV (Zweeds), CS (Tsjechisch), ET (Ests), 
HU (Hongaars), LT (Litouws), LV (Lets), PL (Pools), SK (Slowaaks), BG (Bulgaars), 
RO (Roemeens).

- Voor vergaderzalen met 16 cabines: FR (Frans), DE (Duits), IT (Italiaans), 
NL (Nederlands), EN (Engels), DA (Deens), EL (Grieks), ES (Spaans), PT (Portugees), 
FI (Fins), SV (Zweeds), CS (Tsjechisch), HU (Hongaars), PL (Pools), SK (Slowaaks), 
RO (Roemeens).
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- Voor vergaderzalen met 12 cabines: FR (Frans), DE (Duits), IT (Italiaans), 
NL (Nederlands), EN (Engels), ES (Spaans), FI (Fins), SV (Zweeds), CS (Tsjechisch), 
HU (Hongaars), PL (Pools), RO (Roemeens).

1.3. Voorbereiding van de hoorzitting(en) met kandidaat-commissaris(sen)

Besluit: 

- Er wordt kennisgenomen van de procedure voor de voorbereiding van vijf schriftelijke 
vragen aan de kandidaat-commissaris voor Handel en de fracties worden verzocht hun 
opmerkingen uiterlijk op 27 augustus bij het secretariaat in te dienen met het oog op de 
bespreking ervan tijdens de volgende coördinatorenvergadering. 

- Over andere hoorzittingen waarbij INTA moet worden betrokken of waarvoor INTA 
moet worden uitgenodigd, naargelang de toewijzing van portefeuilles en taken aan de 
kandidaat-commissarissen, zal tijdens de volgende coördinatorenvergadering een besluit 
worden genomen.  

2. Systeem voor de toewijzing van verslagen en adviezen aan de fracties

Besluit: Voor de toewijzing van verslagen en adviezen zal hetzelfde systeem worden 
gehandhaafd als in de achtste zittingsperiode.

3. Richtsnoeren inzake toezichtgroepen en benoeming van vaste rapporteurs

Besluit: 

- INTA zal in beginsel de tot dusver toegepaste methode voor de oprichting van INTA-
toezichtgroepen en de benoeming van vaste INTA-rapporteurs hanteren. De herziene INTA-
richtsnoeren inzake vaste rapporteurs en toezichtgroepen voor onderhandelingen over en 
uitvoering van de internationale handels- en investeringsovereenkomsten worden 
goedgekeurd.

- De politieke fracties dienen uiterlijk op 27 augustus hun voorstellen voor de lijst van 
toezichtgroepen in bij het secretariaat met het oog op de bespreking ervan tijdens de volgende 
coördinatorenvergadering. Over de exacte lijst van toezichtgroepen zal tijdens de volgende 
coördinatorenvergadering een besluit worden genomen en over de evenredige toewijzing van 
toezichtgroepen aan de fracties overeenkomstig het systeem-d’Hondt zal tijdens de 
coördinatorenvergadering van 23 september een besluit worden genomen.

4. Richtsnoeren inzake gedelegeerde en uitvoeringshandelingen

Besluit: De herziene INTA-richtsnoeren inzake gedelegeerde en uitvoeringshandelingen 
worden goedgekeurd.

5. Richtsnoeren inzake trialogen

Besluit: De herziene INTA-richtsnoeren inzake interinstitutionele onderhandelingen volgens 
de gewone wetgevingsprocedure worden goedgekeurd.
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6. Regels voor stemmingen in de commissie INTA

Besluit: De herziene regels voor stemmingen in de commissie INTA worden goedgekeurd.

7. Procedures uit de achtste zittingsperiode

Besluit: 

- De werkzaamheden met betrekking tot de vier wetgevingsvoorstellen die niet tijdens de 
achtste zittingsperiode zijn afgerond (2016/0295(COD), 2012/0060(COD), 2004/0148(COD), 
2015/0027(COD)) zullen worden voortgezet; drie daarvan (met uitzondering van 
2004/0148(COD), dat bevroren is en derhalve mogelijk voorlopig niet wordt toegewezen) 
zullen voor 0 punten worden toegewezen aan de rapporteurs/fracties die ook tijdens de vorige 
zittingsperiode het rapporteurschap hebben waargenomen. Alle fracties die opnieuw het 
rapporteurschap mogen waarnemen maar wier rapporteur niet langer lid is van INTA, 
moeten een rapporteur benoemen en het INTA-secretariaat daar zo spoedig mogelijk van 
in kennis stellen.

- Over de toewijzing van twaalf niet-wetgevingsprocedures die niet tijdens de achtste 
zittingsperiode zijn afgerond (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)) zal pas een besluit 
worden genomen nadat de vaste rapporteurs zijn benoemd.

- Zoals reeds door de vorige INTA-coördinatoren werd besloten, zullen 
ontwerpadviezen worden opgesteld inzake vijf procedures die niet tijdens de achtste 
zittingsperiode zijn afgerond (2019/2010(BUD), 2018/0166(APP), 2018/0427(NLE), 
2017/0035(COD), 2016/0195(NLE)). De adviezen zullen voor 0 punten worden toegewezen 
aan de rapporteur voor advies aan wie/de fracties waaraan de adviezen tijdens de vorige 
zittingsperiode waren toegewezen. Alle fracties die opnieuw het rapporteurschap mogen 
waarnemen maar wier rapporteur voor advies niet langer lid is van INTA, moeten een 
rapporteur voor advies benoemen en het INTA-secretariaat daar zo spoedig mogelijk van in 
kennis stellen.

- Zoals reeds door de vorige INTA-coördinatoren werd besloten, zal inzake 
21 procedures (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)) geen advies worden opgesteld.

8. Benoeming van rapporteurs – besluit inzake de procedure

VERSLAGEN

8.1. Toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse 
partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de 
staten in de Stille Oceaan, anderzijds
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INTA/9/00467

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

Besluit: Over het rapporteurschap zal tijdens de volgende coördinatorenvergadering een 
besluit worden genomen.

8.2. Sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de 
Europese Unie en Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees 
van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de 
Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

INTA/9/00529

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

Besluit: Over het rapporteurschap zal tijdens de volgende coördinatorenvergadering een 
besluit worden genomen.

8.3. Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar 
lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

INTA/9/00391

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

8.4. Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de 
Socialistische Republiek Vietnam

INTA/9/00393

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

Besluit: 

- Indien de Conferentie van voorzitters haar toestemming verleent, zal de 
ontwerpaanbeveling over de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam vergezeld 
gaan van een niet-wetgevings-INTA-resolutie overeenkomstig artikel 105, lid 2.

- Indien de Conferentie van voorzitters haar toestemming verleent, zal de 
ontwerpaanbeveling over de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en haar 
lidstaten enerzijds en Vietnam anderzijds vergezeld gaan van een niet-wetgevings-INTA-
resolutie overeenkomstig artikel 105, lid 2.

- Over het rapporteurschap zal tijdens de volgende coördinatorenvergadering een 
besluit worden genomen.

8.5. Sluiting van een overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika over de 
toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent als 
bedoeld in Verordening (EG) nr. 617/2009 van de Raad van 13 juli 2009 
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houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van 
rundvlees van hoge kwaliteit

INTA/9/00613

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

Besluit: Over het rapporteurschap zal tijdens de volgende coördinatorenvergadering een 
besluit worden genomen.

9. Benoeming van rapporteurs – besluit inzake de procedure

ADVIEZEN

9.1. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle 
afdelingen

INTA/9/00543 2019/2028(BUD)

Bevoegd: BUDG

Besluit: De voorzitter zal een advies opstellen in briefvorm.

10. Initiatiefverslagen

Besluit: De fracties dienen hun voorstellen voor initiatiefverslagen uiterlijk op 10 september 
bij het secretariaat in. 

11. Delegaties en ad-hocwerkbezoeken

Besluit: 

- Er mag in week 44 (28 oktober t/m 1 november 2019) een INTA-delegatie naar 
Vietnam worden gestuurd.

- Op 7 en 8 oktober 2019 mag een ad-hocdelegatie naar Genève worden gestuurd om 
op 7 oktober het Stuurcomité van de Parlementaire Conferentie over de WTO en op 8 oktober 
het publieke forum van de WTO bij te wonen.

- De fracties dienen hun voorstellen voor de INTA-werkbezoeken/-ad-hocdelegaties van 
januari-juni 2020 uiterlijk op 10 september bij het secretariaat in (en vermelden daarin ten 
minste landen, steden, data en redenen).

- De huidige toepassing van het roulerende systeem-d’Hondt zal voor zowel interne 
werkbezoeken als externe ad-hocdelegaties worden gehandhaafd op basis van afzonderlijke 
tabellen, waarbij de rapporteur, de voorzitter en de voorzitter van de permanente delegatie 
niet aan de d’Hondt-procedure onderworpen zijn, maar automatisch recht hebben op een 
zetel, de d’Hondt-tabellen niet tijdens het mandaat worden heringedeeld, ongebruikte 
termijnen aflopen en, in geval van een onbesliste uitkomst, de totale omvang van de fracties 
doorslaggevend is.
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12. Hoorzittingen, studies en workshops

12.1. Hoorzittingen

Besluit: 

- De fracties dienen hun voorstellen voor de INTA-hoorzittingen van oktober-
december 2019 uiterlijk op 27 augustus bij het secretariaat in (en vermelden daarin ten 
minste het onderwerp, een motivering, de data, het aantal genodigden en de achtergrond).

- De fracties dienen hun voorstellen voor de INTA-hoorzittingen van januari-juni 2020 
uiterlijk op 9 september bij het secretariaat in (en vermelden daarin ten minste het 
onderwerp, een motivering, de data, het aantal genodigden en de achtergrond).

- De fracties dienen hun voorstellen voor de INTA-workshops en -studies van januari-
juni 2020 uiterlijk op 9 september bij het secretariaat in (en vermelden daarin ten minste het 
onderwerp, een motivering en de achtergrond, alsook welk tijdschema zij voor ogen hebben).

13. Stuurcomité van de Parlementaire Conferentie over de WTO

Besluit: 

- De activiteiten van de Parlementaire Conferentie over de WTO, het Stuurcomité en de 
Stuurgroep mogen worden voortgezet.

- Over de samenstelling van de EP-delegatie naar het Stuurcomité zal tijdens de 
volgende coördinatorenvergadering een besluit worden genomen.

14. Ontwerpresoluties (art. 143)

Besluit: Er zal kennis worden genomen van de voorgestelde ontwerpresolutie in het kader 
van de algemene werkzaamheden van INTA, maar er zullen geen specifieke stappen worden 
genomen naar aanleiding daarvan. De indiener zal overeenkomstig artikel 143, lid 6, van het 
Reglement op de hoogte worden gesteld van het besluit van de commissie.
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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/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l’invitation du président/ 
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ 
Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Cecilia Malmström, Sofia Munoz Albarran, Andrea Nicolas, Vicenzo Greco, Cristopher Ruff, Sebastian Kurpas, Juan Martinez, 
Maxime Obe, Silvia Formentini, Gijs Berends

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

EEAS Ruth Kaufmann-Muhler, Guus Houttnin 

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Mavas Mangan (Swedish Permanent Representation), Kristin Eckardt Hannsen (Swedish Permanent Representation), Kathleen Stranz 
(German Permanent Representation) 
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
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