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

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för internationell handel

INTA_PV(2019)0723_1

PROTOKOLL
från sammanträdet den 23 juli 2019 kl. 15.00–17.00

BRYSSEL

Sammanträdet öppnades tisdagen den 23 juli 2019 kl. 15.03 med Jan Zahradil, vice 
utskottsordförande, som ordförande.

1. Godkännande av föredragningslistan 
INTA_OJ(2019)0723_1

Föredragningslistan godkändes utan ändringar. 

2. Meddelanden från ordföranden

Följande yttrade sig: Jan Zahradil. 

3. Information från ordföranden om samordnarnas beslut

Samordnarnas beslut från samordnarnas sammanträde den 18 juli 2019 i Strasbourg 
bifogas detta protokoll. 

Se bilaga 1 för samordnarens beslut.

Följande yttrade sig: Jan Zahradil. 

4. Diskussion med Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för handel, 
om den senaste utvecklingen inom EU:s handelspolitik

Följande yttrade sig: Jan Zahradil, Cecilia Malmström (kommissionen), 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. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt
INTA/9/00543

2019/2028(BUD)

Föredragande av yttrande:
Bernd Lange (S&D)

Ansvarigt utskott:
BUDG

 Diskussion

Följande yttrade sig: Jan Zahradil, Sofia Munoz Albarran (kommissionen), 
Christophe Hansen, Geert Bourgeois, Helmut Scholz. 

6. Övriga frågor

7. Kommande sammanträden
 2 september 2019, kl. 15.00–17.00 och kl. 17.00–18.30 (Bryssel)
 3 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30 (Bryssel)
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Bilaga 1 – samordnarnas beslut från sammanträdet den 18 juli 2019 

INTA-samordnarnas beslut

Torsdagen den 18 juli 2019 (inom stängda dörrar)

Strasbourg

Lokal: Louise Weiss (S4.5)

1. Meddelanden från ordföranden

1.1. Anordnande av sammanträden

Beslut: 

- Samordnarna beslutade att deras sammanträde skulle hållas i slutet av 
utskottssammanträdets första halvdag. I undantagsfall kan ordföranden kalla till 
sammanträde vid en annan tidpunkt.

- Samordnarna beslutade att omröstning skulle hållas antingen kl. 10.00 eller kl. 16.00. 
Om sammanträdet varar tre halvdagar, hålls omröstning den andra dagen kl. 10.00. Om 
sammanträdet varar två halvdagar, hålls omröstning den andra halvdagen kl. 10.00 eller 
16.00.

- Samordnarna beslutade att endast samordnarna skulle bjudas in till deras 
sammanträden. Vice ordförande kan bjudas in för att ersätta ordföranden och i vissa 
särskilda fall.

- Samordnarna beslutade att inbjudningar till samordnarnas sammanträden även ska 
omfatta den person som utsetts av de grupplösa ledamöternas sekretariat.

1.2. Utskottets språkprofil

Beslut:

- När detta är möjligt med hänsyn till resurserna och sammanträdeslokalernas storlek 
kommer tolkning för utskottets fullständiga språkprofil (20 språk) att tillhandahållas enligt 
följande: FR (franska), DE (tyska), IT (italienska), NL (nederländska), EN (engelska), DA 
(danska), EL (grekiska), ES (spanska), PT (portugisiska), FI (finska), SV (svenska), CS 
(tjeckiska), ET (estniska), HU (ungerska), LT (litauiska), LV (lettiska), PL (polska), SK 
(slovakiska), BG (bulgariska), RO (rumänska).

- För sammanträdeslokaler med 16 tolkbås: FR (franska), DE (tyska), IT (italienska), 
NL (nederländska), EN (engelska), DA (danska), EL (grekiska), ES (spanska), PT 
(portugisiska), FI (finska), SV (svenska), CS (tjeckiska), HU (ungerska), PL (polska), SK 
(slovakiska), RO (rumänska).
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- För sammanträdeslokaler med 12 tolkbås: FR (franska), DE (tyska), IT (italienska), 
NL (nederländska), EN (engelska), ES (spanska), FI (finska), SV (svenska), CS (tjeckiska), 
HU (ungerska), PL (polska), RO (rumänska).

1.3. Förberedelser inför utfrågningen av nominerade kommissionsledamöter

Beslut: 

- Samordnarna tog del av förfarandet för att ta fram fem skriftliga frågor till den 
nominerade kommissionsledamoten för handel, och uppmanade de politiska grupperna att 
senast den 27 augusti lämna in sina kommentarer till sekretariatet inför efterföljande 
diskussioner vid samordnarnas nästa sammanträde. 

- Samordnarna bordlade fram till nästa sammanträde beslutet om vilka andra 
utfrågningar INTA bör delta i eller bjudas in till, beroende på fördelningen av 
ansvarsområden och uppgifter bland de nominerade kommissionsledamöterna.

2. System för tilldelning av betänkanden och yttranden till de politiska grupperna

Beslut: Samordnarna beslutade att fortsätta att använda samma system för tilldelning av 
betänkanden och yttranden som under den åttonde valperioden.

3. Riktlinjer för övervakningsgrupper och utnämning av ständiga föredragande

Beslut: 

- Samordnarna beslutade att INTA-utskottet i princip skulle fortsätta tidigare praxis 
med att inrätta övervakningsgrupper och utse ständiga föredragande för INTA-utskottet, och 
godkände INTA-utskottets ändrade riktlinjer för ständiga föredragande och 
övervakningsgrupper för förhandlingar om och genomförande av internationella handels- 
och investeringsavtal.

- Samordnarna uppmanade de politiska grupperna att senast den 27 augusti till 
sekretariatet lämna in sina förslag till listan över övervakningsgrupper, med avseende på den 
kommande diskussionen vid samordnarnas nästa sammanträde. Samordnarna beslutade att 
skjuta upp beslutet om den exakta listan över övervakningsgrupper till samordnarnas nästa 
sammanträde och att skjuta upp beslutet om fördelningen av de politiska grupperna i 
övervakningsgrupperna, i enlighet med det proportionella d’Hondt-systemet, till den 
23 september.

4. Riktlinjer för delegerade akter och genomförandeakter

Beslut: Samordnarna godkände INTA:s uppdaterade riktlinjer för delegerade akter och 
genomförandeakter.

5. Riktlinjer för trepartsmöten

Beslut: Samordnarna godkände INTA-utskottets riktlinjer för interinstitutionella 
förhandlingar i ordinarie lagstiftningsförfaranden.
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6. Bestämmelserna för omröstning i INTA-utskottet

Beslut: Samordnarna godkände de uppdaterade bestämmelserna för omröstning i INTA-
utskottet.

7. Oavslutade förfaranden från åttonde valperioden

Beslut: 

- Samordnarna beslutade att fortsätta alla fyra lagstiftningsförslag som inte avslutades 
under den åttonde valperioden ((2016/0295(COD), 2012/0060(COD), 2004/0148(COD), 
2015/0027(COD)), och bekräftade tilldelningen av tre av dessa betänkanden (med undantag 
för 2004/0148(COD) som är blockerat och för närvarande inte har tilldelats) till de 
föredragande/politiska grupper som var föredragande under den föregående valperioden för 
0 poäng. Samordnarna uppmanade de politiska grupper som kvarstår som föredragande men 
vars föredragande inte längre är medlem av INTA-utskottet att utse en föredragande och 
meddela detta till INTA-utskottets sekretariat så snart som möjligt.

- Samordnarna bordlade beslutet om tilldelning av 12 icke-lagstiftningsförfaranden som 
inte avslutades under den åttonde valperioden ((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)) 
fram till dess att ett beslut om ständiga föredragande har fattats.

- Samordnarna bekräftade de tidigare INTA-samordnarnas beslut att utarbeta 
yttranden till fem förfaranden som inte avslutades under den åttonde valperioden 
((2019/2010(BUD), 2018/0166(APP), 2018/0427(NLE), 2017/0035(COD), 2016/0195(NLE)). 
Samordnarna bekräftade tilldelningen av yttrandena till de föredragande/politiska grupper 
som de tilldelats till under den föregående valperioden för 0 poäng. Samordnarna 
uppmanade de politiska grupper som kvarstår som föredragande men vars föredragande inte 
längre är medlem av INTA-utskottet att utse en föredragande för yttrande och meddela detta 
till INTA-utskottets sekretariat så snart som möjligt.

- Samordnarna bekräftade de tidigare INTA-samordnarnas beslut att inte utarbeta 
yttranden om 21 förfaranden ((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. Föredragande utses – beslut om vilket förfarande som ska tillämpas

BETÄNKANDEN

8.1. Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan 
Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

INTA/9/00467

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019
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Beslut: Samordnarna sköt upp beslutet om föredragande till nästa sammanträde.

8.2. Ingående av det avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och 
Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och köttberedningar av 
fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och 
Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och 
Ukraina, å andra sidan

INTA/9/00529

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

Beslut: Samordnarna sköt upp beslutet om föredragande till nästa sammanträde.

8.3. Investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena 
sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

INTA/9/00391

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

8.4. Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska 
republiken Vietnam

INTA/9/00393

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

Beslut: 

- Samordnarna beslutade att låta förslaget till rekommendation om frihandelsavtalet 
mellan EU och Vietnam åtföljas av en INTA-resolution som inte avser lagstiftning i enlighet 
med artikel 105.2, i avvaktan på talmanskonferensens godkännande.

- Samordnarna beslutade att låta förslaget till rekommendation om avtalet om 
investeringsskydd mellan EU och dess medlemsstater och Vietnam åtföljas av en INTA-
resolution som inte avser lagstiftning i enlighet med artikel 105.2, i avvaktan på 
talmanskonferensens godkännande.

- Samordnarna sköt upp beslutet om föredragande till nästa sammanträde.

8.5. Ingående av ett avtal med Amerikas förenta stater om tilldelning till Förenta 
staterna av en andel av den tullkvot som föreskrivs i förordning (EG) nr 
617/2009 av den 13 juli 2009 om öppnande av en autonom tullkvot för import av 
nötkött av hög kvalitet

INTA/9/00613

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

Beslut: Samordnarna sköt upp beslutet om föredragande till nästa sammanträde.
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9. Föredragande utses – beslut om vilket förfarande som ska tillämpas

YTTRANDEN

9.1. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

INTA/9/00543 2019/2028(BUD)

Ansvarigt utskott: BUDG

Beslut: Samordnarna beslutade att utarbeta ett förslag till yttrande i form av en skrivelse 
(av ordföranden). 

10. Initiativbetänkanden

Beslut: Samordnarna uppmanade de politiska grupperna att senast den 10 september till 
sekretariatet lämna in sina förslag till initiativbetänkanden. 

11. Delegationer och ad hoc-utskottsresor

Beslut: 

- Samordnarna beslutade att sända en INTA-delegation till Vietnam under vecka 44 
(28 oktober–1 november 2019).

- Samordnarna godkände begäran om tillstånd att sända en ad hoc-delegation till 
Genève den 7–8 oktober 2019 för att delta i styrkommittén för den parlamentariska 
konferensen om WTO den 7 oktober och WTO:s offentliga forum den 8 oktober.

- Samordnarna uppmanade de politiska grupperna att senast den 10 september till 
sekretariatet lämna in sina förslag till INTA-delegationer/ad hoc-delegationer från januari 
till juni 2020 (med förslag på länder, städer, datum och skäl).

- Samordnarna beslutade att fortsätta att tillämpa den roterande d’Hondt-metoden för 
både interna uppdrag och externa ad hoc-delegationer på grundval av separata tabeller; 
föredraganden, ordföranden och ordföranden för den ständiga delegationen omfattas inte av 
d’Hondt-metoden och garanteras automatiskt en plats; d´Hondt-tabellerna återställs inte 
under valperioden; outnyttjade platser faller bort; principen om de politiska gruppernas 
totala storlek tillämpas vid lika ställning.

12. Utfrågningar, studier och workshoppar

12.1. Utfrågningar

Beslut: 

- Samordnarna uppmanade de politiska grupperna att senast den 27 augusti lämna in 
sina förslag till sekretariatet avseende utfrågningar i INTA under perioden oktober–december 
2019 (med angivelse av ämne, motivering, datum, antal gäster och bakgrund).

- Samordnarna uppmanade de politiska grupperna att senast den 9 september lämna in 
sina förslag till sekretariatet avseende utfrågningar i INTA under perioden januari–juni 2020 
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(med angivelse av ämne, motivering, datum, antal gäster och bakgrund).

- Samordnarna uppmanade de politiska grupperna att senast den 9 september lämna in 
sina förslag till sekretariatet avseende INTA-workshoppar under perioden januari–juni 2020 
(med angivelse av ämne, motivering, datum, antal gäster och bakgrund).

13. Styrkommitté för den parlamentariska konferensen om WTO

Beslut: 

- Samordnarna gav sitt stöd till att fortsätta verksamheten i den parlamentariska 
konferensen för WTO, styrkommittén och styrgruppen.

- Samordnarna bordlade fram till nästa sammanträde beslutet om sammansättningen av 
Europaparlamentets delegation till styrkommittén.

14. Förslag till resolutioner (artikel 143)

Beslut: Samordnarna beslutade att ta del av förslaget till resolution inom ramen för INTA-
utskottets arbete, men att inte vidta någon ytterligare åtgärd, samt att i enlighet med artikel 
143.6 i arbetsordningen informera föredragandena om utskottets beslut.
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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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