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Eiropas Parlaments
2019-2024

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

INTA_PV(2020)0421_1

PROTOKOLS
Sanāksme 2020. gada 21. aprīlī plkst. 14.00–16.00

BRISELĒ

Sanāksme tika atklāta otrdien, 2020. gada 21. aprīlī, plkst. 14.03 priekšsēdētāja Bernd Lange 
vadībā.

1. Darba kārtības pieņemšana INTA_OJ(2020)0421_1

Darba kārtību pieņēma bez izmaiņām.

2. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 

 2020. gada 19. un 20. februārī PV – PE648.356v01-00

Protokolus apstiprināja.

3. Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

Koordinatoru 2020. gada 19. februāra sanāksmē pieņemtie lēmumi ir iekļauti 
2020. gada 19. un 20. februāra komitejas sanāksmju protokolos. 

Turklāt lēmumi, ko koordinatori pieņēma 2020. gada 1. aprīļa un 15. aprīļa sanāksmēs 
ir iekļauti šodienas sanāksmes protokolā (I pielikums). 
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4. Sanāksmes vadītāja paziņojumi

* * *

Viedokļu apmaiņa ar tirdzniecības komisāru Phil Hogan par šādiem jautājumiem:

5. Komisijas 2020. gada 14. marta Īstenošanas regula (ES) 2020/402, ar ko uz 
noteiktu ražojumu eksportu attiecina prasību uzrādīt eksporta atļauju

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

6. ES reakcija saistībā ar Covid-19 ietekmi uz tirdzniecību

Uzstājās: 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. 

* * *

*** Balsošanas laiks ***

7. Padomes lēmums par to, lai Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu vēstuļu 
apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Šveici saistībā ar sarunām, kas 
saskaņā ar 1994. gada VVTT XXVIII pantu risinātas par Šveices PTO koncesiju 
grozījumu attiecībā uz gaļu, kam pievienotas garšvielas, bet kas nav tālāk 
apstrādāta

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

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

AM – PE648.391v01-00
Atbildīgā komiteja:

INTA
 Ieteikuma projekta pieņemšana (piekrišana)
 Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 25. februāris plkst. 12.00

Lēmums: ieteikuma projekta pieņemšana, 39 deputātiem balsojot par, nevienam 
nebalsojot pret, nevienam neatturoties.

*** Balsošanas beigas ***
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8. Citi jautājumi

Uzstājās: Bernd Lange, Christophe Hansen. 

9. Nākamās sanāksmes

• 2020. gada maijā (datums vēl jāapstiprina)

Sanāksme tika slēgta plkst. 16.07 
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I PIELIKUMS

INTA koordinatoru lēmumi
Trešdien, 2020. gada 1. aprīlī (aiz slēgtām durvīm)

Videokonference

1. Referentu iecelšana — Lēmums par piemērojamo procedūru — Ziņojumi

1.1. Ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
Apvienoto Karalisti (2020/2023(INI))

Lēmums: piešķirts INTA komitejas pastāvīgajam referentam Apvienotās Karalistes 
jautājumos Christophe HANSEN (PPE), novērtējot to ar 0 punktiem.

1.2. Tiesību termiņa pagarinājums attiecībā uz kopražojumiem, kā noteikts Brīvās 
tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, 
un Korejas Republiku, no otras puses, Protokola par sadarbību kultūras jomā 5. 
pantā (INTA/9/02662, 020/0039(NLE))

Lēmums: piešķirts INTA komitejas pastāvīgajai referentei Korejas jautājumos Liesje 
SCHREINEMACHER (RE), novērtējot to ar 0 punktiem.

2. Referentu iecelšana — lēmums par piemērojamo procedūru — Atzinumi

2.1. Protokols Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses, lai ņemtu vērā 
Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (INTA/9/02543, 
2020/0024(NLE))

Lēmums: piešķirts INTA komitejas pastāvīgajam referentam Centrālamerikas un Kubas 
jautājumos Sven SIMON (PPE), novērtējot to ar 0 punktiem.

3. Rezolūciju priekšlikumi (143. pants)

3.1. Rezolūcijas priekšlikums saskaņā ar Reglamenta 143. pantu par ASV tiesību aktu 
eksteritoriālo piemērošanu, ko iesniedza Thierry Mariani (ID) 

Lēmums: ņemt vērā ierosināto rezolūcijas priekšlikumu, taču neveikt nekādus konkrētus 
turpmākus pasākumus un paziņot autoram komitejas lēmumu saskaņā ar 
Reglamenta 143. panta 6. punktu.

3.2. Rezolūcijas priekšlikums saskaņā ar Reglamenta 143. pantu par nosodījumu 
Venecuēlas režīmam par TAP lidojumu apturēšanu, ko iesniedza Nuno Melo, 
Esteban González Pons, Leopoldo López Gil (PPE)

Lēmums: ņemt vērā ierosināto rezolūcijas priekšlikumu, taču neveikt nekādus konkrētus 
turpmākus pasākumus un paziņot autoram komitejas lēmumu saskaņā ar 
Reglamenta 143. panta 6. punktu.

4. Lūgumraksti
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4.1. Lūgumraksts Nr. 0801/2019, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais P. R., par 
nepieciešamību ES un Mercosur tirdzniecības nolīgumos iekļaut vides aizsardzības 
pasākumus, lai novērstu atmežošanu 

Lēmums: ņemt vērā šo lūgumrakstu, jo īpaši INTA uzraudzības grupas Mercosur jautājumos 
darbā, bet neveikt nekādus konkrētus turpmākus pasākumus; atbildēt PETI 
komitejai, nosūtot vēstuli.

5. Komitejas prioritātes attiecībā uz pasākumiem, kas saistīti ar Covid-19

Lēmums: (1) vienojās rīkot INTA komitejas sanāksmes ar attālinātu piedalīšanos ideālā 
gadījumā 21. aprīlī, 27. maijā, 24. jūnijā un 6. jūlijā (vai – atkarībā no konkrētu 
attālinātu sanāksmju telpu pieejamības – pēc iespējas tuvāk minētajiem datumiem);
(2) vienojās INTA komitejas sanāksmēs, pirmām kārtām, izskatīt šādus 
dokumentus: 
a) “Izpildes regula” (priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar 

ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 654/2014 par 
Savienības tiesību īstenošanu starptautiskās tirdzniecības noteikumu 
piemērošanai un izpildei (2019/0273(COD)); referente Marie-Pierre 
VEDRENNE (Renew); Komisijas 2020. gada darba programmas III 
pielikums, prioritārais dokuments Nr. 78), kas jāpabeidz līdz vasarai (vēl nav 
pārskatīts kalendārs);

b) ar Covid-19 saistītās Komisijas 2020. gada 14. marta Īstenošanas regulas 
(ES) 2020/402, lai aizsargātu individuālo aizsardzības līdzekļu pieejamību, 
piemērošanas (un iespējamo izmaiņu) pārbaude, kurā noteikts, ka 6 nedēļu 
individuālo aizsardzības līdzekļu eksportam ārpus ES ir vajadzīga eksporta 
atļauja;

c) diskusijas un rūpīga pārbaude par jebkādām citām iespējamām ar 
tirdzniecību saistītām iniciatīvām, kas saistītas ar Covid-19, tostarp, bet ne 
tikai, ar ārvalstu tiešo ieguldījumu un Eiropas stratēģisko aktīvu jautājumu 
risināšanu, un gatavošanos plašākām pārdomām par tirdzniecības politiku 
pēc Covid-19 krīzes;

d) balsojums par piekrišanu Padomes Lēmumam par to, lai Savienības vārdā 
noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Šveici 
saistībā ar sarunām, kas saskaņā ar 1994. gada VVTT XXVIII pantu risinātas 
par Šveices PTO koncesiju grozījumu attiecībā uz gaļu, kam pievienotas 
garšvielas, bet kas nav tālāk apstrādāta (2019/0196(NLE), referents Jörgen 
WARBORN (PPE)); 

e) pēc citu komiteju darba, kurās INTA ir nolēmusi dot ieguldījumu, sniedzot 
atzinumus (jo īpaši to komiteju, kurās INTA komitejai ir “iesaistītās 
komitejas” statuss saskaņā ar 57. pantu), vienlaikus atliekot balsošanu par 
šiem patstāvīgajiem ziņojumiem uz laiku pēc krīzes;

(3) ņemot vērā to, ka ārkārtas apstākļu un laika ierobežojumu dēļ, šķiet, nebūs 
iespējams balsot par INTA komitejas oficiālajiem atzinumiem par “Eiropas 
Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam/ 
Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par 
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Rietumbalkāniem, gatavojoties 2020. gada samitam” un par “Eiropas Parlamenta 
ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam/ Savienības 
Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Austrumu 
partnerību, gatavojoties 2020. gada samitam” pirms AFET balsojuma, iepazīstināt 
AFET ar savu nostāju INTA ziņotāju (attiecīgi Reinharda BÜTIKOFER (Verts) un 
Markéta GREGOROVÁ (Verts)) vēstulēs, iekļaujot saskaņotos kompromisa 
grozījumus, uzsverot AFET, ka šīs vēstules ir jāuzskata par atzinumiem un pienācīgi 
jāņem vērā;
(4) papildus ierobežotam skaitam oficiālu INTA komitejas sanāksmju ar 
attālinātu piedalīšanos līdz vasaras pārtraukumam turpināt INTA komitejas 
prioritāro darbu arī citās sanāksmēs, kuras var organizēt tikai angļu valodā bez 
nepieciešamības nodrošināt īpašas attālinātas sanāksmju telpas ar mutiskās 
tulkošanas resursiem, piemēram, turpināt (un, iespējams, pabeigt) trialogus par 
“Divējāda lietojuma regulu” (Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai, ar ko izveido Savienības režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, 
pārvadājumu, starpniecības, tehniskās palīdzības un tranzīta kontrolei 
(pārstrādāta redakcija) (2016/0295(COD), referents Klaus BUCHNER (Verts); 
Komisijas 2020. gada darba programma, III pielikums, prioritārais dokuments 
Nr. 76), un INTA komitejas uzraudzības grupas sanāksmes, lai rūpīgi pārbaudītu 
tirdzniecības un ieguldījumu sarunas/attiecības ar galvenajiem partneriem 
(piemēram, ASV, Ķīnu, Apvienoto Karalisti, Mercosur).

6. Referentu iecelšana — lēmums par piemērojamo procedūru — ATZINUMI

6.1. Euro starptautiskās nozīmes stiprināšana (INTA/9/02648, 2020/2037(INI), 
atbildīgā komiteja: ECON)

Lēmums: atzinumu nesniegt.

6.2. Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas 
(atbildīgā komiteja: BUDG)

Lēmums: sagatavot atzinumu vēstules veidā.

7. Citi jautājumi

Lēmums: (1) nosūtīt vēstuli (no INTA komitejas priekšsēdētāja un INTA komitejas 
pastāvīgā referenta Apvienotās Karalistes jautājumos), kas adresēta Apvienotajai 
Karalistei, pieprasot tai lielāku pārredzamību ES un Apvienotās Karalistes 
tirdzniecības sarunu procesā;
(2) nosūtīt vēstuli (no INTA komitejas priekšsēdētāja) tirdzniecības komisāram 
Phil Hogan par tirdzniecības politikas nozīmi atveseļošanas plānā pēc Covid-19 
(un INTA komitejas lomu šajā kontekstā).

8. Nākamā sanāksme

Lēmums: nākamo koordinatoru sanāksmi organizēt 2020. gada 15. aprīlī. 
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INTA koordinatoru lēmumi

Trešdien, 2020. gada 15. aprīlī (aiz slēgtām durvīm)
plkst. 11.00–12.00

Videokonference

1. Referentu iecelšana — lēmums par piemērojamo procedūru — Ziņojumi

1.1. Ārkārtas tirdzniecības pasākumu ieviešana tām valstīm un teritorijām, kas 
piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas 
procesu, INTA/9/02770, 2020/0051(COD)

Lēmums: piešķirts GUE grupai, novērtējot ar 1 punktu.

2. Referentu iecelšana — lēmums par piemērojamo procedūru — Atzinumi

2.1. Zāļu trūkums — jaunās problēmas iespējamie risinājumi, atbildīgā komiteja: ENVI

Lēmums: piešķirts PPE grupai, novērtējot ar 1 punktu.

2.2. Daudzgadu finanšu shēmas 2014.–2020. gadam noteikšana, INTA/9/02730, 
2020/0055(APP)

Lēmums: atzinumu nesniegt.

2.3. Tādu lauka apskašu atbilstība, kuras graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem 
augiem veic Ukrainā un Ukrainā ražotu graudaugu sēklu līdzvērtīgums, 
INTA/9/02781, ***I 2020/0053(COD)

Lēmums: atzinumu nesniegt.

2.4. “Gada īstenošanas ziņojums par ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošanu”, 
2019/2200(INI)

Lēmums: ņemot vērā to, ka ārkārtas apstākļu un laika ierobežojumu dēļ nav iespējams pirms 
AFET komitejas balsojuma balsot par INTA komitejas oficiālo atzinumu “Gada 
īstenošanas ziņojums par ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošanu”, 
iesniegt AFET komitejai savu nostāju vēstules veidā, kurā iekļauti saskaņotie 
kompromisi, uzsverot AFET komitejai, ka vēstule būtu jāuzskata par atzinumu un 
pienācīgi jāņem vērā. 

3. Ikgadējs strukturēts dialogs ar Komisiju: Komisijas 2020. gada darba programmas 
īstenošanas stāvoklis un prioritātes, kas jāatspoguļo Komisijas darba programmā 
2021. gadam

Lēmums: atspoguļojot koordinatoru noteiktās prioritātes un 20. aprīļa viedokļu apmaiņu ar 
komisāru P. Hogan, sekretariātam jāsagatavo INTA komitejas ieguldījuma 
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provizorisks projekts, lai veicinātu turpmākas diskusijas gaidāmajās koordinatoru 
sanāksmēs ar mērķi to pieņemt pirms KPK termiņa – 20. maija.

4. Patstāvīgie ziņojumi

Lēmums: atlikt lēmuma pieņemšanu par patstāvīgo ziņojumu par tirdzniecības aspektiem un 
Covid-19 pandēmijas sekām uz nākamo koordinatoru sanāksmi.

5. Pētījumi

Lēmums: koordinatori uzdeva DG EXPO Politikas departamentam sagatavot sarakstu ar 
jaunākajiem ziņojumiem un pētījumiem par tirdzniecību ierobežojošiem 
pasākumiem, kas veikti saistībā ar Covid-19 krīzi, ar katra dokumenta īsiem 
kopsavilkumiem. Tika nolemts atgriezties pie jautājuma par visaptverošāko 
pētījumu pēc tam, kad būs pārskatīti pieejamie materiāli.

6. Politisko grupu pieprasījumi

Lēmums: 1) censties organizēt INTA komitejas uzraudzības grupu attiecībā uz Āfriku kopīgu 
sanāksmi ar Tirdzniecības ģenerāldirektorāta pārstāvjiem;

atlikt uz nākamo koordinatoru sanāksmi GUE/NGL pieprasījumu sākt darbu pie 
jautājuma “Starptautiskās tirdzniecības attiecības un noteikumi un bioloģiskā 
daudzveidība”;

ja iespējams, rīkot videokonferenci starp koordinatoriem un tirdzniecības komisāru 
P. Hogan par koronavīrusa aspektiem, kas saistīti ar tirdzniecību, un situāciju pēc 
koronavīrusa (ja to uzskata par nepieciešamu pēc viedokļu apmaiņas ar komisāru 
P. Hogan, kas paredzēta 21. aprīlī). 
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Balsošanas pēc saraksta rezultāti

Saturs

1. Padomes Lēmums par to, lai Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas 
veidā starp Eiropas Savienību un Šveici saistībā ar sarunām, kas saskaņā ar 1994. gada 
VVTT XXVIII pantu risinātas par Šveices PTO koncesiju grozījumu attiecībā uz gaļu, 
kam pievienotas garšvielas, bet kas nav tālāk apstrādāta — 2019/0196(NLE) — 
Referents: Jörgen Warborn (PPE) — Ieteikuma projekta izskatīšana un pieņemšana 
(piekrišana) ...............................................................................................................................10

1.1. Galīgais balsojums..................................................................................................10

Simbolu atšifrējums:
+ : par
- : pret
0 : atturas



PE650.528v01-00 10/14 PV\1203554LV.docx

LV

1. Padomes Lēmums par to, lai Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu vēstuļu 
apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Šveici saistībā ar sarunām, kas saskaņā ar 
1994. gada VVTT XXVIII pantu risinātas par Šveices PTO koncesiju grozījumu 
attiecībā uz gaļu, kam pievienotas garšvielas, bet kas nav tālāk apstrādāta — 
2019/0196(NLE) — Referents: Jörgen Warborn (PPE) — Ieteikuma projekta izskatīšana un 
pieņemšana (piekrišana) 

1.1. Galīgais balsojums

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, 
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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)
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