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Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om International Handel

INTA_PV(2020)0421_1

PROTOKOL
fra mødet den 21. april 2020 kl. 14.00-16.00

BRUXELLES

Mødet åbnet tirsdag den 21. april 2020 kl. 14.03 af Bernd Lange (formand).

1. Godkendelse af dagsorden INTA_OJ(2020)0421_1

Dagsordenen blev vedtaget uden ændringer.

2. Godkendelse af protokollen fra mødet 

 den 19.-20. februar 2020 PV – PE648.356v01-00

Protokollen godkendtes.

3. Meddelelse fra formanden om koordinatorernes afgørelser

De beslutninger, som koordinatorerne havde truffet på deres møde den 19. februar 
2020, var blevet optaget i protokollen fra udvalgets møder den 19.-20. februar 2020. 

Desuden var de beslutninger, som koordinatorerne havde truffet på deres møder den 1. 
april og 15. april 2020, blevet optaget i protokollen fra dagens møde i udvalget (bilag 
I). 
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4. Meddelelser fra formanden

* * *

Drøftelse med Phil Hogan, kommissær med ansvar for handel, om

5. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/402 af 14. marts 2020 om at 
gøre udførslen af visse varer betinget af fremlæggelse af en udførselstilladelse

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

6. EU's reaktion på konsekvenserne af covid-19 for handel

Indlæg: Bernd Lange, Phil Hogan (Kommissionen), 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. 

* * *

*** Afstemning ***

7. Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den aftale i form af 
brevveksling mellem Den Europæiske Union og Schweiz, der følger af 
forhandlingerne i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af 
Schweiz' WTO-indrømmelser for kød, krydret, men ikke yderligere tilberedt

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

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

AM – PE648.391v01-00
Kor.udv.:

INTA
 Vedtagelse af udkast til henstilling (godkendelse)
 Frist for ændringsforslag:25. februar 2020 kl. 12.00

Afgørelse: Vedtagelse af udkast til henstilling (godkendelse) (for: 39; imod: 0; 
hverken/eller: 0)

*** Afstemning afsluttet ***
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8. Diverse sager

Indlæg: Bernd Lange, Christophe Hansen. 

9. Næste møder

• maj 2020 (datoen skal bekræftes)

Mødet hævet kl. 16.07. 
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BILAG I

INTA-koordinatorernes afgørelser
Onsdag den 1. april 2020 (for lukkede døre)

Videokonference

1. Valg af ordførere – valg af behandlingsform – betænkninger

1.1. Henstillinger om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede 
Kongerige Storbritannien og Nordirland (2020/2023(INI))

Afgørelse: Tildeltes INTA's faste ordfører for Det Forenede Kongerige, Christophe HANSEN 
(PPE), for 0 point.

1.2. Forlængelse af retten til samproduktioner som fastsat i artikel 5 i protokollen om 
kulturelt samarbejde til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens 
medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side 
(INTA/9/02662, 020/0039(NLE))

Afgørelse: Tildeltes INTA's faste ordfører for Korea, Liesje SCHREINEMACHER (RE), for 0 
point.

2. Valg af ordførere – valg af behandlingsform – udtalelser

2.1. Protokol til aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union 
og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side for at 
tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union 
INTA/9/02543, 2020/0024(NLE))

Afgørelse: Tildeltes INTA's faste ordfører for Mellemamerika og Cuba, Sven SIMON (PPE), 
for 0 point.

3. Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 143)

3.1. Forslag til beslutning, jf. forretningsordenens artikel 143, om ekstraterritorial 
anvendelse af amerikansk lovgivning af Thierry Mariani (ID) 

Afgørelse: Beslutningsforslaget ville blive taget til efterretning, men der skulle ikke foretages 
noget specifikt i den anledning, hvilket skulle meddeles udvalgets forslagsstiller i 
overensstemmelse med forretningsordenens artikel 143, stk. 6.

3.2. Forslag til beslutning, jf. forretningsordenens artikel 143, om fordømmelse af det 
venezuelanske regimes suspendering af TAP's flyvninger af Nuno Melo, Esteban 
González Pons, Leopoldo López Gil (PPE)

Afgørelse: Beslutningsforslaget ville blive taget til efterretning, men der skulle ikke foretages 
noget specifikt i den anledning, hvilket skulle meddeles udvalgets forslagsstiller i 
overensstemmelse med forretningsordenens artikel 143, stk. 6.

4. Andragender
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4.1. Andragende nr. 0801/2019 af P.R., fransk statsborger, om behovet for at medtage 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger med henblik på at forebygge skovrydning i 
EU/Mercosur-handelsaftaler 

Afgørelse: Andragendet ville blive taget til efterretning, navnlig i INTA-overvågningsgruppen 
om Mercosur, men der skulle ikke træffes nogen særlige opfølgende 
foranstaltninger, og der skulle svares via en skrivelse til PETI-udvalget.

5. Udvalgets prioriteter i forbindelse med foranstaltningerne på grund af covid-19

Afgørelse: (1) Det blev besluttet at afholde INTA-udvalgets møder med fjerndeltagelse, helst 
den 21. april, den 27. maj, den 24. juni og den 6. juli (eller – afhængigt af 
tilgængeligheden af specifikke fjernmødefaciliteter – så tæt på disse datoer som 
muligt).
(2) Det blev besluttet at behandle følgende sager som førsteprioritet i INTA-
udvalgets møder: 
a) "forordningen om håndhævelse" (forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 654/2014 om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår 
anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler 
(2019/0273(COD)), ordfører: Marie-Pierre VEDRENNE (Renew), 
Kommissionens arbejdsprogram for 2020, bilag III, prioriteret sag nr. 78), 
som skulle være afsluttet inden sommeren (afventede den reviderede tidsplan)

b) kontrol med anvendelsen af (og mulige ændringer af) Kommissionens covid-
19-relaterede gennemførelsesforordning (EU) 2020/402 af 14. marts 2020, 
der skal beskytte tilgængeligheden af personlige værnemidler, og som 
fastsætter, at udførslen af personlige værnemidler til lande uden for EU i en 
periode på seks uger skal være betinget af en udførselstilladelse

c) drøftelser om og kontrol med andre mulige handelsrelaterede initiativer 
vedrørende covid-19, herunder, men ikke begrænset til, udenlandske direkte 
investeringer og Europas strategiske aktiver, og forberedelse af bredere 
overvejelser om handelspolitik efter covid-19-krisen

d) afstemning om godkendelse af Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens 
vegne af den aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og 
Schweiz, der følger af forhandlingerne i henhold til artikel XXVIII i GATT 
1994 om ændring af Schweiz' WTO-indrømmelser for kød, krydret, men ikke 
yderligere tilberedt (2019/0196(NLE), ordfører Jörgen WARBORN (PPE)) 

e) Opfølgning på arbejdet i andre udvalg, som INTA havde besluttet at bidrage 
til gennem udtalelser (navnlig dem, hvor INTA havde status som associeret 
udvalg i medfør af forretningsordenens artikel 57), og udsættelse af 
afstemningen om disse initiativbetænkninger til efter krisen

(3) Da det på grund af ekstraordinære omstændigheder og tidsmæssige 
begrænsninger ikke syntes muligt at stemme om INTA's formelle udtalelser om 
"Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik om Vestbalkan forud for topmødet i juni 2020" og om "Europa-
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Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i juni 2020" før 
AFET's afstemning, blev det besluttet at forelægge udvalgets holdninger for AFET 
i form af skrivelser fra INTA's ordførere (henholdsvis Reinhard BÜTIKOFER 
(Verts/ALE) og Markéta Gregorová (Verts/ALE)), hvori der blev indarbejdet 
vedtagne kompromisændringsforslag, og som understregede over for AFET, at 
disse skrivelser skulle behandles som udtalelser og tages behørigt i betragtning.
(4) Ud over et begrænset antal formelle møder i INTA-udvalget med mulighed 
for fjerndeltagelse indtil sommerpausen blev det besluttet at fortsætte INTA's 
prioriterede arbejde på andre møder, der kun kunne afholdes på engelsk uden 
behov for specifikke fjernmødefaciliteter med tolkeressourcer, som f.eks. 
fortsættelse af (og eventuelt afslutning af) triloger om "forordningen om dobbelt 
anvendelse" (forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse 
af en EU-ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk 
assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse 
(omarbejdning)) (2016/0295 (COD)), ordfører Klaus BUCHNER (Verts/ALE), 
Kommissionens arbejdsprogram for 2020, bilag III, prioriteret sag nr. 76), og 
møderne i INTA's overvågningsgruppe for at kontrollere handels- og 
investeringsforhandlinger/-forbindelser med vigtige partnere (f.eks. USA, Kina, 
Det Forenede Kongerige og Mercosur).

6. Valg af ordførere – valg af behandlingsform – udtalelser

6.1. Styrkelse af euroens internationale rolle (INTA/9/02648, 2020/2037(INI), 
kor.udv.: ECON)

Afgørelse: Der ville ikke blive afgivet udtalelse.

6.2. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle 
sektioner (kor.udv.: BUDG)

Afgørelse: Det vedtoges at udarbejde et udkast til udtalelse i form af en skrivelse.

7. Diverse sager

Afgørelse: (1) Det blev besluttet at sende en skrivelse (fra INTA's formand og INTA's faste 
ordfører for Det Forenede Kongerige) til Det Forenede Kongerige med anmodning 
om større gennemsigtighed i handelsforhandlingerne mellem EU og Det Forenede 
Kongerige.
(2) Det blev besluttet at sende en skrivelse (fra INTA's formand) til kommissær 
med ansvar for handel, Phil Hogan, om handelspolitikkens betydning i planen for 
genopretning efter covid-19 (og INTA-udvalgets rolle i den forbindelse).

8. Næste møde

Afgørelse: Det vedtoges at afholde det næste koordinatormøde den 15. april 2020. 
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INTA-koordinatorernes afgørelser

Onsdag den 15. april 2020 (for lukkede døre)
Kl. 11.00-12.00

Videokonference

1. Valg af ordførere – valg af behandlingsform – betænkninger

1.1. Exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i 
eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og 
associeringsproces, INTA/9/02770, 2020/0051(COD)

Afgørelse: Tildeltes GUE for 1 point.

2. Valg af ordførere – valg af behandlingsform – udtalelser

2.1. Mangel på lægemidler – håndtering af et voksende problem, kor. udvalg: ENVI

Afgørelse: Tildeltes PPE for 1 point.

2.2. Fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020, INTA/9/02730, 
2020/0055(APP)

Afgørelse: Der ville ikke blive afgivet udtalelse.

2.3. Ligestilling af markinspektioner, der gennemføres i Ukraine, af afgrøder til 
formering af sædekorn og om ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine, 
INTA/9/02781, ***I 2020/0053(COD)

Afgørelse: Der ville ikke blive afgivet udtalelse.

2.4. "Årlig gennemførelsesrapport om EU's associeringsaftale med Georgien", 
2019/2200(INI)

Afgørelse: Da det på grund af ekstraordinære omstændigheder og tidsmæssige begrænsninger 
ikke syntes muligt at stemme om INTA's formelle udtalelse om "Årlig 
gennemførelsesrapport om EU's associeringsaftale med Georgien" før AFET's 
afstemning, blev det besluttet at forelægge udvalgets holdning for AFET i form af 
en skrivelse med indgåede kompromiser, hvori det blev understreget, at skrivelsen 
skulle behandles som en udtalelse og tages behørigt i betragtning. 

3. Årlig struktureret dialog med Kommissionen: status over gennemførelsen af 
Kommissionens arbejdsprogram for 2020 og prioriteringerne i Kommissionens 
arbejdsprogram for 2021

Afgørelse: I overensstemmelse med de prioriteringer, som koordinatorerne havde fastlagt, og 
drøftelsen af 20. april med kommissær Phil Hogan skulle sekretariatet udarbejde 
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et foreløbigt udkast til INTA's bidrag for at fremme yderligere drøftelser på det 
kommende koordinatormøde med henblik på vedtagelse inden 
Udvalgsformandskonferencens frist den 20. maj.

4. Initiativbetænkninger

Afgørelse: Det blev besluttet at udsætte afgørelsen om en initiativbetænkning om 
handelsrelaterede aspekter og følgerne af udbruddet af covid-19-udbruddet til 
næste koordinatormøde.

5. Studier

Afgørelse: Koordinatorerne pålagde GD EXPO's Temaafdeling at udarbejde en liste over de 
seneste rapporter og undersøgelser om handelsbegrænsende foranstaltninger 
truffet i forbindelse med covid-19-krisen med en kort sammenfatning af hvert 
dokument. Det blev besluttet at vende tilbage til spørgsmålet om en mere 
omfattende undersøgelse, når det tilgængelige materiale var blevet gennemgået.

6. Anmodninger fra de politiske grupper

Afgørelse: 1) Det blev besluttet at forsøge at afholde et fælles møde mellem INTA's 
overvågningsgrupper for Afrika og repræsentanter for GD for Handel.

2) Det blev besluttet at udsætte GUE/NGL's anmodning om at påbegynde arbejdet 
med spørgsmålet om "internationale handelsforbindelser og regler og 
biodiversitet" til det næste koordinatormøde.

3) Det blev besluttet eventuelt at afholde en videokonference mellem 
koordinatorerne og handelskommissær Phil Hogan om handelsrelaterede aspekter 
af covid-19 og situationen efter covid-19 (hvis det blev anset for nødvendigt efter 
den drøftelse med kommissær Phil Hogan, der skulle finde sted den 21. april). 
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Resultat af afstemningerne ved navneopråb

Indhold

1. Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den aftale i form af 
brevveksling mellem Den Europæiske Union og Schweiz, der følger af forhandlingerne i 
henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af Schweiz' WTO-indrømmelser 
for kød, krydret, men ikke yderligere tilberedt – 2019/0196(NLE) – ordfører: Jörgen 
Warborn (PPE) – Vedtagelse af udkast til henstilling (godkendelse).......................................10

1.1. Endelig afstemning .................................................................................................10

Tegnforklaring:
+ : for
- : imod
0 : hverken/eller
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1. Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den aftale i form af 
brevveksling mellem Den Europæiske Union og Schweiz, der følger af forhandlingerne i 
henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af Schweiz' WTO-indrømmelser 
for kød, krydret, men ikke yderligere tilberedt – 2019/0196(NLE) – ordfører: Jörgen 
Warborn (PPE) – Vedtagelse af udkast til henstilling (godkendelse) 

1.1. Endelig afstemning

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/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Mazaly Aguilar (*), Marek Belka (*), Saskia Bricmont (*), Markus Buchheit (*), Marco Campomenosi, Dita Charanzová (*), Clare 
Daly, Dino Giarrusso, Raphaël Glucksmann (*), Svenja Hahn (*), Herve Juvin (*), Seán Kelly (*), Andrey Kovatchev, Miapetra 
Kumpula Natri (*), Liudas Mažylis (*), David McAllister, Javier Moreno Sánchez, Urmas Paet (*), Joachim Schuster (*), Angelika 
Winzig (*), Juan Ignacio Zoido Álvarez (*)

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/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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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/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
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