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Europos Parlamentas
2019-2024

Tarptautinės prekybos komitetas

INTA_PV(2020)0421_1

PROTOKOLAS
2020 m. balandžio 21 d. 14.00-16.00 val. posėdis

BRIUSELIS

Posėdis pradėtas 2020 m. balandžio 21 d., antradienį, 14.03 val., pirmininkaujant komiteto 
pirmininkui Bernd Lange.

1. Darbotvarkės tvirtinimas INTA_OJ(2020)0421_1

Darbotvarkė patvirtinta be pakeitimų.

2. Posėdžių protokolų tvirtinimas 

 2020 m. vasario 19–20 d. PV – PE648.356v01-00

Protokolai patvirtinti.

3. Pirmininko pranešimai dėl koordinatorių sprendimų

2020 m. vasario 19 d. koordinatorių posėdyje priimti jų sprendimai buvo įtraukti į 
2020 m. vasario 19-20 d. komiteto posėdžių protokolus.  

Taip pat 2020 m. balandžio 1 d. ir balandžio 15 d. koordinatorių posėdžiuose priimti jų 
sprendimai įtraukti į šios dienos komiteto posėdžio protokolą (I priedas). 
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4. Pirmininko pranešimai

* * *

Keitimasis nuomonėmis su už prekybą atsakingu Komisijos nariu Philu Hoganu

5. 2020 m. kovo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/402, kuriuo 
tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą

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

6. ES atsakas į COVID-19 protrūkio poveikį prekybai

Kalbėjo: 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. 

* * *

*** Balsavimas ***

7. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos susitarimo pasikeičiant 
laiškais sudarymo Sąjungos vardu, atsižvelgiant į derybas pagal 1994 m. GATT 
XXVIII straipsnį dėl Šveicarijos pakeistų PPO nuolaidų, taikomų papildomai 
neapdorotai mėsai su prieskoniais

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

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

AM – PE648.391v01-00
Atsakingas komitetas:

INTA
 Rekomendacijos projekto tvirtinimas (pritarimas)
 Pakeitimų pateikimo terminas:2020 m. vasario 25 d. 12.00 val.

Sprendimas: rekomendacijos projekto tvirtinimas (pritarimas) 39 nariams balsavus 
už; balsavusiųjų prieš nebuvo; susilaikiusiųjų nebuvo.

*** Balsavimo pabaiga ***

8. Kiti klausimai

Kalbėjo: Bernd Lange, Christophe Hansen. 
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9. Kiti posėdžiai

• 2020 m. gegužės mėn. (data dar nepatvirtinta)

Posėdis baigtas 16.07 val. 
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I PRIEDAS

INTA komiteto koordinatorių sprendimai
2020 m. balandžio 1 d., trečiadienis (uždaras posėdis)

Vaizdo konferencijos

1. Pranešėjų skyrimas. Sprendimas dėl taikytinos procedūros. Pranešimai

1.1. Rekomendacijos dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios 
Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste (2020/2023(INI))

Sprendimas: paskirta nuolatiniam INTA komiteto pranešėjui Jungtinės Karalystės klausimais 
Christophe‘ui HANSEN (PPE) už 0 taškų.

1.2. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos 
susitarimo Protokolo dėl bendradarbiavimo kultūros klausimais 5 straipsnyje 
nustatytos teisės remti bendrą produkciją taikymo laikotarpio pratęsimas 
(INTA/9/02662, 020/0039(NLE))

Sprendimas: paskirta INTA komiteto nuolatinei pranešėjai Korėjos klausimais Liesje 
SCHREINEMACHER (RE) už 0 taškų.

2. Nuomonės referentų skyrimas. Sprendimas dėl taikytinos procedūros. Nuomonės

2.1. Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės 
Amerikos asociacijos protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos 
įstojimą į Europos Sąjungą (INTA/9/02543, 2020/0024(NLE))

Sprendimas: paskirta nuolatiniam INTA komiteto pranešėjui Centrinės Amerikos ir Kubos 
klausimais Svenui SIMON (PPE) už 0 taškų.

3. Pasiūlymai dėl rezoliucijų (143 straipsnis)

3.1. Thierry Mariani (ID) pasiūlymas dėl rezoliucijos pagal Darbo tvarkos taisyklių 143 
straipsnį dėl ekstrateritorinio JAV teisės taikymo 

Sprendimas: atsižvelgti į pateiktą pasiūlymą dėl rezoliucijos, bet nesiimti dėl jo konkrečių 
veiksmų ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnio 6 dalį informuoti autorių 
apie komiteto sprendimą.

3.2. Nuno Melo, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil (PPE) pasiūlymas dėl 
rezoliucijos pagal Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnį siekiant pasmerkti 
Venesuelos režimo sprendimą sustabdyti Portugalijos oro transporto įmonės (TAP) 
skrydžius

Sprendimas: atsižvelgti į pateiktą pasiūlymą dėl rezoliucijos, bet nesiimti dėl jo konkrečių 
veiksmų ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnio 6 dalį informuoti autorių 
apie komiteto sprendimą.

4. Peticijos
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4.1. Peticija Nr. 0801/2019 dėl to, kad siekiant užkirsti kelią miškų naikinimui į ES ir 
MERCOSUR prekybos susitarimus reikia įtraukti aplinkos apsaugos priemones, 
kurią pateikė Prancūzijos pilietis P. R. 

Sprendimas: atsižvelgti į šią peticiją, visų pirma vykdant INTA komiteto MERCOSUR 
stebėsenos grupės veiklą, tačiau nesiimti jokių konkrečių tolesnių veiksmų ir 
atsakyti raštu PETI komitetui.

5. Komiteto prioritetai atsižvelgiant į priemones, susijusias su COVID-19

Sprendimas: 1) sutarta, kad geriausia būtų surengti INTA komiteto posėdžius, kuriuose 
dalyvaujama nuotoliniu būdu, balandžio 21 d., gegužės 27 d., birželio 24 d. ir liepos 
6 d. (arba, atsižvelgiant į galimybes naudotis konkrečia nuotolinių posėdžių įranga, 
kuo arčiau tų dienų);
2) sutarta, kad INTA komiteto posėdžiuose prioritetine tvarka būtų nagrinėjami 
šie klausimai: 
a) Vykdymo užtikrinimo reglamentas (pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti 
tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą 
(2019/0273(COD); pranešėja Marie-Pierre VEDRENNE (RENEW); 2020 m. 
Komisijos darbo programa, III priedas, prioritetinis dokumentas Nr. 78), jį 
reikėtų baigti iki vasaros (patikslintas kalendorius dar neperžiūrėtas);

b) su COVID-19 susijusio 2020 m. kovo 14 d. Komisijos įgyvendinimo 
reglamento (ES) 2020/402, kuriuo siekiama užtikrinti asmeninių apsaugos 
priemonių pasiūlą ir  kuriame nustatyta, kad 6 savaičių laikotarpiu norint 
eksportuoti asmenines apsaugos priemones už ES ribų  reikalingas eksporto 
leidimas, taikymo patikrinimas (ir galimi pakeitimai);

c) diskusijos dėl bet kokių kitų galimų su COVID-19 susijusių prekybos 
iniciatyvų, įskaitant tiesioginių užsienio investicijų ir Europos strateginio 
turto klausimus, bet jais neapsiribojant, ir pasirengimas platesnio masto 
diskusijoms dėl prekybos politikos po COVID-19 krizės;

d) balsavimas dėl pritarimo Tarybos sprendimui dėl Europos Sąjungos ir 
Šveicarijos susitarimo pasikeičiant laiškais sudarymo Sąjungos vardu, 
atsižvelgiant į derybas pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį dėl Šveicarijos 
pakeistų PPO nuolaidų, taikomų papildomai neapdorotai mėsai su 
prieskoniais (2019/0196 (NLE), pranešėjas Jörgen Warborn (PPE)); 

e) tolesnė veikla, susijusi su kitų komitetų darbu, prie kurio INTA komitetas 
nusprendė prisidėti teikdamas nuomones (visų pirma atvejais, kai INTA 
komitetas pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnį turi susijusio komiteto 
statusą), tačiau balsavimas dėl šių pranešimų savo iniciatyva atidedamas iki 
krizės pabaigos;

3) atsižvelgiant į tai, kad dėl išskirtinių aplinkybių ir laiko apribojimų 
neįmanoma balsuoti dėl INTA komiteto oficialių nuomonių dėl Europos 
Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės 
pavaduotojui bei Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
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politikai dėl Vakarų Balkanų rengiantis 2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimui ir 
dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos 
pirmininkės pavaduotojui bei Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio 
reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės rengiantis 2020 m. 
aukščiausiojo lygio susitikimui prieš balsavimą AFET komitete, pristatyti savo 
pozicijas AFET komitetui kaip INTA komiteto pranešėjų (atitinkamai Reinhard 
BÜTIKOFER (Verts/ALE) ir Markéta GREGOROVÁ (Verts/ALE)) laiškų forma, 
įtraukiant suderintus kompromisinius pakeitimus, pabrėžiant AFET komitetui, kad 
šie laiškai turėtų būti laikomi nuomone ir į juos reikia tinkamai atsižvelgti;
4) surengti iki vasaros pertraukos ne tik tam tikrą skaičių oficialių INTA 
komiteto posėdžių, kuriuose dalyvaujama nuotoliniu būdu, bet ir tęsti INTA 
komiteto prioritetinį darbą ir kituose posėdžiuose, kurie galėtų būti organizuojami 
tik anglų kalba ir kuriuose nereikėtų specialios nuotolinio posėdžių įrangos ir 
vertimo žodžiu paslaugos, pavyzdžiui, tęsti (ir galbūt užbaigti) trišalius dialogus 
dėl Dvejopo naudojimo prekių reglamento (pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas Sąjungos dvejopo naudojimo prekių 
eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir 
tranzito kontrolės režimas (nauja redakcija) ((2016/0295 (COD), pranešėjas Klaus 
BUCHNER (Verts/ALE); 2020 m. Komisijos darbo programa, III priedas, 
prioritetinis dokumentas Nr. 76) ir INTA stebėsenos grupės posėdžiai, siekiant 
vykdyti prekybos ir investicijų derybų ir (arba) santykių su pagrindiniais 
partneriais (pvz., JAV, Kinija, Jungtinė Karalystė, MERCOSUR) patikrą.

6. Nuomonės referentų skyrimas. Sprendimas dėl taikytinos procedūros. 
NUOMONĖS

6.1. Tarptautinio euro vaidmens stiprinimas (INTA/9/02648, 2020/2037 (INI), 
atsakingas komitetas: ECON)

Sprendimas: nuomonės nerengti.

6.2. Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas – visi skirsniai 
(atsakingas komitetas: BUDG)

Sprendimas: parengti nuomonę laiško forma.

7. Kiti klausimai

Sprendimas: 1) nusiųsti (INTA komiteto pirmininko ir INTA komiteto nuolatinio 
pranešėjo Jungtinės Karalystės klausimais) laišką Jungtinės Karalystės 
derybininkams, ir jame paprašyti užtikrinti didesnį ES ir Jungtinės Karalystės 
prekybos derybų proceso skaidrumą;
2) nusiųsti (INTA komiteto pirmininko) laišką už prekybą atsakingam Komisijos 
nariui Philui Hoganui dėl prekybos politikos svarbos įgyvendinant atkūrimo po 
COVID-19 krizės planą (ir dėl INTA komiteto vaidmens šiame kontekste).

8. Kitas posėdis

Sprendimas: kitą koordinatorių posėdį surengti 2020 m. balandžio 15 d.   
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INTA komiteto koordinatorių sprendimai

2020 m. balandžio 15 d., trečiadienis (uždaras posėdis)
11:00-12:00 val.

Vaizdo konferencija

1. Pranešėjų skyrimas. Sprendimas dėl taikytinos procedūros. Pranešimai

1.1. Išskirtinių prekybos priemonių, skirtų Europos Sąjungos stabilizavimo ir 
asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir 
teritorijoms, nustatymas (INTA/9/02770, 2020/0051(COD)

Sprendimas: paskirta GUE už vieną tašką.

2. Nuomonės referentų skyrimas. Sprendimas dėl taikytinos procedūros. Nuomonės

2.1. Vaistų stygius: kaip spręsti kylančią problemą. Atsakingas komitetas: ENVI

Sprendimas: paskirta PPE už 1 tašką.

2.2. 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos nustatymas. INTA/9/02730, 
2020/0055(APP) 

Sprendimas: nuomonės neteikti.

2.3. Ukrainoje atliekamo javų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumas ir 
Ukrainoje užaugintos javų sėklos lygiavertiškumas, INTA/9/02781, *** I

2020/0053(COD)

Sprendimas: nuomonės neteikti.

2.4. Metinis ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimo pranešimas, 2019/2200 
(INI)

Sprendimas: atsižvelgiant į tai, kad dėl išskirtinių aplinkybių ir laiko apribojimų neįmanoma 
balsuoti dėl INTA komiteto oficialios nuomonės, susijusios su metiniu įgyvendinimo 
pranešimu dėl ES asociacijos susitarimo su Gruzija prieš AFET komiteto 
balsavimą, pristatyti savo poziciją AFET komitetui laiško, į kurį būtų įtraukti sutarti 
kompromisai, forma, pabrėžiant AFET komitetui, kad šis laiškas turėtų būti 
laikomas nuomone ir į jį turėtų būti tinkamai atsižvelgta. 

3. Metinis struktūrinis dialogas su Komisija. 2020 m. Komisijos darbo programos 
įgyvendinimo padėtis ir prioritetai, kuriuos reikia įtraukti į 2021 m. Komisijos 
darbo programą

Sprendimas: atsižvelgdamas į koordinatorių nustatytus prioritetus ir balandžio 20 d. įvykusį 
keitimąsi nuomonėmis su Komisijos nariu Ph. Hoganu, sekretoriatas parengs 
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preliminarų INTA komiteto pastabų projektą, kad būtų sudarytos palankesnės 
sąlygos tolesnėms diskusijoms būsimuose koordinatorių posėdžiuose siekiant 
patvirtinti dokumentą iki Komitetų pirmininkų sueigos, kurios terminas – gegužės 
20 d. 

4. Pranešimai savo iniciatyva

Sprendimas: sprendimą dėl pranešimo savo iniciatyva dėl su prekyba susijusių COVID-19 
protrūkio aspektų ir pasekmių atidėti kitam koordinatorių posėdžiui.

5. Tyrimai

Sprendimas: koordinatoriai pavedė EXPO GD teminiam skyriui parengti naujausių 
ataskaitų ir tyrimų dėl prekybos ribojimo priemonių, kurių imtasi dėl COVID-19 
krizės, sąrašą kartu su trumpomis kiekvieno dokumento santraukomis. Buvo 
nuspręsta grįžti prie išsamesnio tyrimo klausimo, kai bus peržiūrėta turima 
medžiaga.

6. Frakcijų prašymai

Sprendimas: 1) mėginti surengti bendrą INTA komiteto stebėsenos grupių Afrikos 
klausimais posėdį su Prekybos GD atstovais;

2) atidėti kitam koordinatorių posėdžiui GUE/NGL frakcijos prašymą pradėti 
darbą tarptautinių prekybos santykių ir taisyklių bei biologinės įvairovės klausimu;

3) jei įmanoma, surengti koordinatorių ir už prekybą atsakingo Komisijos nario Ph. 
Hogano vaizdo konferenciją su prekyba susijusiais koronaviruso ir padėties po 
koronaviruso krizės klausimais (jei manoma, kad tai būtina po balandžio 21 d. 
numatyto pasikeitimo nuomonėmis su Komisijos nariu P. Hoganu). 
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Vardinio balsavimo rezultatai

Turinys

1. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos susitarimo pasikeičiant 
laiškais sudarymo Sąjungos vardu, atsižvelgiant į derybas pagal 1994 m. GATT XXVIII 
straipsnį dėl Šveicarijos pakeistų PPO nuolaidų, taikomų papildomai neapdorotai mėsai 
su prieskoniais – 2019/0196(NLE) – Pranešėjas: Jörgen Warborn (PPE) – Rekomendacijos 
projekto tvirtinimas (pritarimas) ...............................................................................................10

1.1. Galutinis balsavimas...............................................................................................10

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė
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1. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos susitarimo pasikeičiant 
laiškais sudarymo Sąjungos vardu, atsižvelgiant į derybas pagal 1994 m. GATT XXVIII 
straipsnį dėl Šveicarijos pakeistų PPO nuolaidų, taikomų papildomai neapdorotai mėsai 
su prieskoniais – 2019/0196(NLE) – Pranešėjas: Jörgen Warborn (PPE) – Rekomendacijos 
projekto tvirtinimas (pritarimas)  

1.1. Galutinis balsavimas

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 (*)
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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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