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Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro mezinárodní obchod

INTA_PV(2020)0421_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 21. dubna 2020 od 14:00 do 16:00

BRUSEL

Schůze byla zahájena v úterý 21. dubna 2020 ve 14:03 a předsedal jí Bernd Lange (předseda).

1. Přijetí pořadu jednánía INTA_OJ(2020)0421_1

Pořad jednání byl přijat beze změn.

2. Schválení zápisu ze schůzí konaných ve dnech: 

 19.–20. února 2020 PV – PE648.356v01-00

Zápis byl schválen.

3. Sdělení předsedy týkající se rozhodnutí přijatých koordinátory

Rozhodnutí koordinátorů z jejich schůze ze dne 19. února 2020 byla začleněna 
do zápisu ze schůzí výboru z 19.–20. února 2020.  

Navíc budou rozhodnutí koordinátorů z jejich schůzí konaných dne 1. a 15. dubna 
2020 začleněna do zápisu ze schůze výboru z dnešního dne (příloha I). 

4. Sdělení předsedy

* * *
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Výměna názorů s komisařem pro obchod Philem Hoganem

5. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/402 ze dne 14. března 2020, kterým se 
vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení

Vystoupili: Bernd Lange, Phil Hogan (EK), Jörgen Warborn, Inma Rodríguez-Piñero, 
Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Heidi Hautala, Emmanuel Maurel, Geert Bourgeois. 

6. Reakce EU na dopad COVID-19 na obchod

Vystoupili: Bernd Lange, Phil Hogan (EK), Christophe Hansen, Kathleen 
Van Brempt, Samira Rafaela, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Geert Bourgeois, 
Helmut Scholz, Daniel Caspary, Joachim Schuster, Marie-Pierre Vedrenne, Danuta 
Maria Hübner, Danilo Oscar Lancini, Raphaël Glucksmann, Saskia Bricmont, 
Emmanouil Fragkos, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri, Jordi Cañas. 

* * *

*** Hlasování ***

7. Rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi 
Evropskou unií a Švýcarskem v souvislosti s jednáními podle článku XXVIII 
dohody GATT 1994 o změně koncesí WTO Švýcarska na maso ochucené, dále 
neupravené

INTA/9/01431
*** 2019/0196(NLE) 12482/2019 – C9-0194/2019

Zpravodaj:
Jörgen Warborn (PPE) PR – PE646.756v01-00

AM – PE648.391v01-00
Příslušný výbor:

INTA
 přijetí návrhu doporučení (souhlas)
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 25. února 2020, 12:00

Rozhodnutí: přijetí návrhu doporučení (souhlas): pro: 39; proti: 0; zdrželi se: 0.

*** Konec hlasování ***

8. Různé

Vystoupili: Bernd Lange, Christophe Hansen. 

9. Příští schůze

• květen 2020 (datum bude potvrzeno)
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Schůze skončila v 16:07. 
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PŘÍLOHA I

Rozhodnutí koordinátorů výboru INTA
Středa 1. dubna 2020 (neveřejná schůze)

Videokonference

1. Jmenování zpravodajů – rozhodnutí o dalším postupu – zprávy

1.1. Doporučení pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké 
Británie a Severního Irska 2020/2023(INI)

Rozhodnutí: přiděleno stálému zpravodaji výboru INTA pro vztahy se Spojeným královstvím 
Christophemu HANSENOVI (PPE) za 0 bodů.

1.2. Prodloužení nároku koprodukcí stanoveného v článku 5 Protokolu o kulturní 
spolupráci připojeného k Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími 
členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé 
(INTA/9/02662, 020/0039(NLE))

Rozhodnutí: přiděleno stálé zpravodajce Výboru pro mezinárodní obchod pro Korejskou 
republiku Liesje SCHREINEMACHER (RE) za 0 bodů.

2. Jmenování zpravodajů – rozhodnutí o dalším postupu – stanoviska

2.1. Protokol k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a 
jeho členskými státy na jedné straně a střední Amerikou na straně druhé, s ohledem 
na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (INTA/9/02543, 
2020/0024(NLE))

Rozhodnutí: přiděleno stálému zpravodaji výboru INTA pro Střední Ameriku a Kubu Svenu 
SIMONOVI (PPE) za 0 bodů.

3. Návrhy usnesení (článek 143 jednacího řádu)

3.1. Návrh usnesení podle článku 143 jednacího řádu o extrateritoriálním uplatňování 
práva USA – předložil: Thierry Mariani (ID) 

Rozhodnutí: Vzít na vědomí předložený návrh usnesení, avšak nepodnikat v návaznosti na něj 
žádné konkrétní kroky a v souladu s čl. 143 odst. 6 jednacího řádu informovat 
autora o rozhodnutí výboru.

3.2. Návrh usnesení podle článku 143 jednacího řádu o odsouzení pozastavení všech letů 
společnosti TAP ze strany venezuelského režimu – předložili: Nuno Melo, Esteban 
González Pons, Leopoldo López Gil (PPE)

Rozhodnutí: Vzít na vědomí předložený návrh usnesení, avšak nepodnikat v návaznosti na něj 
žádné konkrétní kroky a v souladu s čl. 143 odst. 6 jednacího řádu informovat 
autory o rozhodnutí výboru.

4. Petice
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4.1. Petice č. 0801/2019, kterou předložil P. R., státní příslušnost: Francie, ve věci 
potřeby začlenit do obchodních dohod mezi EU a Mercosurem opatření na ochranu 
životního prostředí s cílem předcházet odlesňování 

Rozhodnutí: Vzít tuto petici na vědomí, zejména v rámci práce monitorovací skupiny INTA 
pro Mercosur, ale nepřijímat žádná konkrétní navazující opatření a zaslat 
příslušnou odpověď formou dopisu výboru PETI.

5. Priority výboru v souvislosti s opatřeními, jež byla zavedena v souvislosti s pandemií 
COVID-19

Rozhodnutí: 1) souhlasili s tím, že se schůze výboru INTA budou konat na dálku, ideálně 
dne 21. dubna, 27. května, 24. června a 6. července (nebo, s ohledem na dostupnost 
zvláštních zařízení pro pořádání schůzí na dálku, co nejblíže je možné těmto 
datům);
2) souhlasili s tím, že budou na schůzích výboru INTA řešit přednostně 
následující spisy: 
a) „nařízení o prosazování pravidel“ (návrh nařízení Evropského parlamentu a 

Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 654/2014 o výkonu práv Unie za 
účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu 
(2019/0273(COD); zpravodajka Marie-Pierre VEDRENNE (Renew); 
pracovní program Evropské komise na rok 2020, příloha III, prioritní návrh 
č. 78), který má byt do léta finalizován (revidovaný harmonogram bude 
přijat);

b) přezkum žádosti (a možné změny) prováděcího nařízení Komise souvisejícího 
s onemocněním COVID-19 (EU) č. 2020/402 ze dne 14. března 2020 pro 
ochranu zásobování osobními ochrannými prostředky, které stanoví, že pro 
vývoz těchto dodávek osobních ochranných prostředků mimo EU je třeba po 
dobu 6 týdnů vývozní povolení;

c) diskuze a přezkum jakýchkoliv dalších iniciativ souvisejících s obchodem a s 
onemocněním COVID-19, např. řešení problémů s přímými zahraničními 
investicemi, evropskými strategickými aktivy, a přípravy na širší úvahy o 
obchodní politice v období po krizi COVID-19;

d) hlasování o rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie Dohody ve formě 
výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskem v souvislosti s jednáními 
podle článku XXVIII dohody GATT 1994 o změně koncesí WTO Švýcarska 
na maso ochucené, dále neupravené (2019/0196(NLE), zpravodaj Jörgen 
WARBORN (PPE)); 

e) v návaznosti na práci ostatních výborů, ke které se výbor INTA rozhodl 
přispět stanovisky (zejména tam, kde je výbor INTA přidruženým výborem 
podle článku 57), odložit hlasování o těchto zprávách z vlastního podnětu na 
období po krizi;

3) vzhledem k mimořádným okolnostem a časovým omezením se nezdá možné 
hlasovat o oficiálních stanoviscích výboru INTA k „doporučení Evropského 
parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k západnímu Balkánu před summitem v 
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roce 2020“ a k „doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a 
místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku k Východnímu partnerství před summitem konaným v červnu 
2020“ před hlasováním výboru AFET, předložit  stanoviska zpravodajů výboru 
INTA (Reinhard BÜTIKOFER (Verts) a Markéta GREGOROVÁ (Verts)) ve formě 
dopisů výboru AFET, do kterých zpravodajové začlenili přijaté kompromisní 
pozměňovací návrhy, kterými zdůrazňují výboru AFET, že s těmito dopisy by se 
mělo zacházet jako se stanovisky, která mají být řádně zohledněna;
4) kromě omezeného počtu formálních schůzí výboru INTA s účastí členů na 
dálku až do letních prázdnin pokračování v prioritní oblasti činnosti výboru INTA 
také na jiných schůzích, které by mohly být organizovány pouze v anglickém jazyce 
bez potřeby zvláštních zařízení pro pořádání schůzí na dálku se zajištěním 
tlumočení, jako např. pokračování (případně dokončení) třístranných jednání o 
„nařízení o zboží dvojího užití“ (návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, 
technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (přepracované znění) 
(2016/0295(COD), zpravodaj Klaus BUCHNER (Verts); pracovní program 
Evropské komise na rok 2020, příloha III, prioritního návrhu č. 76), a schůze 
monitorovací skupiny výboru INTA k přezkoumání obchodních a investičních 
jednání/vztahů  s klíčovými partnery (jako např. Spojené státy, Čína, Spojené 
království a Mercosur).

6. Jmenování zpravodajů – rozhodnutí o dalším postupu – STANOVISKA

6.1. Posílení mezinárodní role eura (INTA/9/02648, 2020/2037(INI), odpovědný 
výbor: ECON)

Rozhodnutí: Nevypracovávat návrh stanoviska.

6.2. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly 
(odpovědný výbor: BUDG)

Rozhodnutí: Vypracovat návrh stanoviska ve formě dopisu.

7. Různé

Rozhodnutí: 1) zaslat Spojenému království dopis (předsedy výboru INTA a stálého 
zpravodaje výboru INTA pro vztahy se Spojeným královstvím) se žádostí o větší 
transparentnost v procesu obchodního jednání mezi EU a Spojeným královstvím;
2) zaslat komisaři pro obchod Philovi Hoganovi dopis (předsedy výboru INTA) 
o důležitosti obchodní politiky v rámci plánu hospodářské obnovy po skončení 
pandemie COVID-19 (a roli výboru INTA v této souvislosti).

8. Příští schůze

Rozhodnutí: Dne 15. dubna 2020 bude uspořádána další schůze koordinátorů.   
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Rozhodnutí koordinátorů výboru INTA

Středa 15. dubna 2020 (neveřejná schůze)
11:00–12:00

Videokonference

1. Jmenování zpravodajů – rozhodnutí o dalším postupu – zprávy

1.1. Zavádějící mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se 
procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto 
procesem spjaté, INTA/9/02770, 2020/0051(COD)

Rozhodnutí: Přiděleno skupině GUE  za 1 bod.

2. Jmenování zpravodajů – rozhodnutí o dalším postupu – stanoviska

2.1. Nedostatek léčivých přípravků — jak řešit vznikající problém, příslušný výbor: 
ENVI

Rozhodnutí: Přiděleno skupině PPE za 1 bod.

2.2. Stanovení víceletého finančního rámce na období 2014–2020 (INTA/9/02730, 
2020/0055(APP)

Rozhodnutí: Nevypracovávat návrh stanoviska.

2.3. Rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu 
pro produkci osiva obilovin a o rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na 
Ukrajině, INTA/9/02781, ***I 2020/0053(COD)

Rozhodnutí: Nevypracovávat návrh stanoviska.

2.4. „Výroční zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií“, 
2019/2200(INI)

Rozhodnutí: Vzhledem k mimořádným okolnostem a časovým omezením se nezdá možné 
hlasovat o oficiálním stanovisku výboru INTA k „Výroční zprávě o provádění 
dohody o přidružení mezi EU a Gruzií“ před hlasováním výboru AFET a předložit 
svá stanoviska ve formě dopisů se začleněnými schválenými kompromisními návrhy 
výboru AFET, kterými se výbor AFET upozorňuje, že s těmito dopisy by se mělo 
zacházet jako se stanovisky, která mají být řádně zohledněna. 

3. Každoroční strukturovaný dialog s Komisí: stav provádění pracovního programu 
Evropské komise na rok 2020 a priority, které je třeba zohlednit v programu 
Evropské komise na rok 2021

Rozhodnutí: V návaznosti na priority identifikované koordinátory a výměnu názorů ze dne 
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20. dubna s komisařem Hoganem připraví sekretariát  předběžný návrh příspěvku 
výboru INTA v zájmu usnadnění dalších jednání na nadcházející schůzi 
koordinátorů, aby bylo možné jej přijmout před uplynutím lhůty Konference 
předsedů výborů 20. května.

4. Zprávy z vlastního podnětu

Rozhodnutí: Odložit rozhodnutí o zprávě z vlastního podnětu týkající se obchodních aspektů 
a dopadech šíření onemocnění COVID-19 na příští schůzi koordinátorů.

5. Studie

Rozhodnutí: Koordinátoři pověřili tematickou sekci GŘ EXPO, aby připravila seznam 
aktuálních zpráv a studií týkající se obchodních omezujících opatření, která byla 
přijata v souvislosti s krizí způsobenou onemocněním COVID-19, včetně stručných 
shrnutí každého dokumentu. Bylo rozhodnuto, že tato otázka bude řešena 
komplexnější studií po přezkoumání dostupných materiálů.

6. Žádosti politických skupin

Rozhodnutí: 1) pokusit se uspořádat společnou schůzi monitorovacích skupin výboru INTA 
týkající se Afriky se zástupci GŘ pro obchod;

2) odložit na příští schůzi koordinátorů žádost skupiny GUE/NGL začít pracovat 
ohledně „Mezinárodních obchodních vztahů a pravidel a biodiverzitě“;

3) uspořádat případně videokonferenci mezi koordinátory a komisařem pro obchod 
Hoganem o obchodních aspektech období koronavirové nákazy a období po jejím 
skončení (v případě potřeby po výměně názorů s komisařem Hoganem, která se 
uskuteční dne 21. dubna). 
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Výsledky jmenovitých hlasování

Obsah

1. Rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi 
Evropskou unií a Švýcarskem v souvislosti s jednáními podle článku XXVIII dohody GATT 
1994 o změně koncesí WTO Švýcarska na maso ochucené, dále neupravené – 
2019/0196(NLE) – zpravodaj: Jörgen Warborn (EPP) – přijetí návrhu doporučení (souhlas) 10

1.1. Konečné hlasování..................................................................................................10

Význam zkratek:
+ : pro
- : proti
0 : zdrželi se
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1. Rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi 
Evropskou unií a Švýcarskem v souvislosti s jednáními podle článku XXVIII dohody GATT 
1994 o změně koncesí WTO Švýcarska na maso ochucené, dále neupravené – 
2019/0196(NLE) – zpravodaj: Jörgen Warborn (EPP) – přijetí návrhu doporučení (souhlas)  

1.1. Konečné hlasování

39 +
ECR Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Mazaly Aguilar

GUE/NGL Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Maxette Pirbakas

NI Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta 
Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW Barry Andrews, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie Pierre Vedrenne

S&D Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, 
Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE Anna Cavazzini, Markéta Gregorová

0 -

0 0
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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/NÄRVAROLISTA

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

Bernd Lange (P) (*), Iuliu Winkler (2nd VP) (*), Anna Michelle Asimakopoulou (3rd VP) (*), Marie Pierre Vedrenne (4th VP) (*) 

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

Barry Andrews (*), Tiziana Beghin (*), Geert Bourgeois (*), Daniel Caspary, Paolo De Castro (*), Anna Cavazzini (*), Jordi Cañas, 
Arnaud Danjean (*), Nicola Danti (*), Emmanouil Fragkos (*), Markéta Gregorová (*), Enikő Győri (*), Roman Haider (*), Christophe 
Hansen, Heidi Hautala (*), Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro (*), Maximilian Krah (*), Danilo Oscar Lancini (*), Gabriel Mato (*), 
Emmanuel Maurel (*), Maxette Pirbakas (*), Carles Puigdemont i Casamajó (*), Samira Rafaela (*), Inma Rodríguez Piñero (*), 
Massimiliano Salini (*), Helmut Scholz (*), Liesje Schreinemacher (*), Sven Simon (*), Dominik Tarczyński (*), Mihai Tudose (*), 
Kathleen Van Brempt (*), Jörgen Warborn (*), Miroslav Číž (*)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
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216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/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/Punkt på föredragningslistan)

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:
(*) Remote participation  
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aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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