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Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för internationell handel

INTA_PV(2020)0421_1

PROTOKOLL
från sammanträdet den 21 april 2020 kl. 14.00–16.00

BRYSSEL

Sammanträdet öppnades tisdagen den 21 april 2020 kl. 14.03 med utskottets ordförande, 
Bernd Lange, som ordförande.

1. Godkännande av föredragningslistan INTA_OJ(2020)0421_1

Föredragningslistan godkändes utan ändringar.

2. Justering av sammanträdesprotokoll 

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

Protokollen justerades.

3. Information från ordföranden om samordnarnas beslut

De beslut som fattades av samordnarna vid deras sammanträde den 19 februari 2020 har 
skrivits in i protokollen från utskottssammanträdena den 19–20 februari 2020.

De beslut som fattades av samordnarna vid deras sammanträden den 1 april och den 
15 april 2020 har skrivits in i protokollen från dagens sammanträde (bilaga I). 

4. Meddelanden från ordföranden

* * *

Diskussion med Phil Hogan, kommissionsledamot med ansvar för handel
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5. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/402 av den 14 mars 2020 om 
att kräva uppvisande av exporttillstånd för export av vissa produkter

Följande yttrade sig: 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 konsekvenserna av covid-19 för handeln

Följande yttrade sig: 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. 

* * *

*** Omröstning ***

7. Rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling 
mellan Europeiska unionen och Schweiz i samband med förhandlingarna enligt 
artikel XXVIII i Gatt 1994 om ändring av Schweiz WTO-medgivanden avseende 
kryddat kött (inte ytterligare berett)
INTA/9/01431

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

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

AM – PE648.391v01-00
Ansvarigt utskott:

INTA

 Antagande av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)

 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 25 februari 2020 kl. 12.00

Beslut: Förslaget till rekommendation (godkännandeförfarandet) antogs med 39 röster 
för, 0 röster emot och 0 nedlagda röster.

*** Slut på omröstningen ***

8. Övriga frågor

Följande yttrade sig: Bernd Lange, Christophe Hansen. 

9. Kommande sammanträden

• Maj 2020 (datum bekräftas senare)



PV\1203554SV.docx 3/14 PE650.528v01-00

SV

Sammanträdet avslutades kl. 16.07.
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BILAGA I

INTA-samordnarnas beslut
Onsdagen den 1 april 2020 (inom stängda dörrar)

Videokonferens

1. Föredragande utses – beslut om vilket förfarande som ska tillämpas – 
betänkanden

1.1. Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med 
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (2020/2023(INI))

Beslut: Tilldelades INTA-utskottets ständige föredragande för Förenade kungariket, 
Christophe Hansen (PPE) för 0 poäng.

1.2. Förlängning av rätten för samproduktioner enligt artikel 5 i protokollet om 
kulturellt samarbete till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess 
medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan (INTA/9/02662, 
020/0039(NLE))

Beslut: Tilldelades INTA-utskottets ständige föredragande för Korea, 
Liesje Schreinemacher (RE) för 0 poäng.

2. Föredragande utses – beslut om vilket förfarande som ska tillämpas – yttranden

2.1. Protokollet till avtalet om upprättandet av en associering mellan 
Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och 
Centralamerika, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens 
anslutning till Europeiska unionen (INTA/9/02543, 2020/0024(NLE))

Beslut: Tilldelades INTA-utskottets ständige föredragande för Centralamerika och Kuba, 
Sven Simon (PPE) för 0 poäng.

3. Förslag till resolutioner (artikel 143)

3.1. Förslag till resolution i enlighet med artikel 143 i arbetsordningen om 
extraterritoriell tillämpning av amerikansk rätt av Thierry Mariani (ID) 

Beslut: Att ta del av förslaget till resolution men att inte följa upp det med specifika 
åtgärder, och att i enlighet med artikel 143.6 informera föredraganden om 
utskottets beslut.

3.2. Förslag till resolution i enlighet med artikel 143 i arbetsordningen om fördömande 
av den venezuelanska regimens beslut att ställa in TAP:s flygningar av Nuno Melo, 
Esteban González Pons, Leopoldo López Gil (PPE)

Beslut: Man beslutade att ta del av förslaget till resolution men att inte följa upp det med 
specifika åtgärder, och att i enlighet med artikel 143.6 informera föredraganden 
om utskottets beslut.



PV\1203554SV.docx 5/14 PE650.528v01-00

SV

4. Framställningar

4.1. Framställning nr 0801/2019, ingiven av P.R., fransk medborgare, om behovet av 
att inkludera miljöskyddsåtgärder i handelsavtalet mellan EU och Mercosur för 
att förhindra avskogning 

Beslut: Man beslutade att ta del av denna framställning, särskilt det arbete som gjorts av 
INTA-utskottets övervakningsgrupp för Mercosur, men att inte vidta någon 
särskild uppföljande åtgärd, och att svara PETI-utskottet i form av en skrivelse.

5. Utskottets prioriteringar i förbindelse med åtgärderna på grund av covid-19

Beslut: (1) Man beslutade att hålla INTA-utskottets sammanträden med deltagande på 
distans, helst den 21 april, den 27 maj, den 24 juni och den 6 juli (eller – 
beroende på möjligheterna att anordna sammanträden på distans – så nära dessa 
datum som möjligt).
(2) Man beslutade att som en första prioritering behandla följande ärenden vid 
INTA-utskottets sammanträden: 
a) ”Förordning om genomdrivande” (förslag till Europaparlamentets och 

rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 654/2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och 
genomdrivande av internationella handelsregler (2019/0273(COD), 
föredragande Marie-Pierre Vedrenne (Renew). Kommissionens 
arbetsprogram för 2020, bilaga III, prioriterat ärende nr 78), som bör ha 
slutförts före sommaren (reviderad sammanträdeskalender väntas).

b) Kontroll av tillämpningen av (och eventuella ändringar av) kommissionens 
covid-19-relaterade genomförandeförordning (EU) 2020/402 av den 
14 mars 2020 för att trygga försörjningen av personlig skyddsutrustning, 
där det fastställs att export av personlig skyddsutrustning till länder utanför 
EU under en period på sex veckor ska omfattas av ett exporttillstånd.

c) Diskussioner om och kontroll av andra eventuella handelsrelaterade 
initiativ som rör covid-19, inbegripet men inte begränsat till utländska 
direktinvesteringar och Europas strategiska tillgångar, samt förberedelse 
av bredare diskussioner om handelspolitiken efter covid-19-krisen.

d) Omröstning om godkännandet av rådets beslut om ingående på unionens 
vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och 
Schweiz i samband med förhandlingarna enligt artikel XXVIII i Gatt 1994 
om ändring av Schweiz WTO-medgivanden avseende kryddat kött (inte 
ytterligare berett) (2019/0196(NLE), föredragande Jörgen Warborn (PPE)). 

e) Uppföljning av arbetet i andra utskott som INTA-utskottet har beslutat att 
bidra till genom yttranden (särskilt de utskott där INTA har status som 
associerat utskott enligt artikel 57), samtidigt som man skjuter upp 
omröstningen om dessa INI-betänkanden till efter krisen.

(3) Eftersom det på grund av exceptionella omständigheter och tidsmässiga 
begränsningar inte förefaller möjligt att rösta om INTA-utskottets formella 
yttranden om ”Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och 
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vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor 
och säkerhetspolitik om västra Balkan inför toppmötet i maj 2020” och om 
”Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och 
vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor 
och säkerhetspolitik om det östliga partnerskapet inför toppmötet i juni 2020” 
före omröstningen i AFET, beslutade man att lägga fram utskottets ståndpunkter 
för AFET i form av skrivelser från INTA-utskottets föredragande 
(Reinhard Bütikofer (Verts/ALE) och Markéta Gregorová (Verts/ALE)) med 
överenskomna kompromissändringsförslag och att förklara för AFET att dessa 
skrivelser bör behandlas som yttranden och vederbörligen beaktas.
(4) Utöver ett begränsat antal formella INTA-sammanträden med deltagande 
på distans fram till sommaruppehållet, beslutade man att fortsätta INTA-utskottets 
prioriterade arbete även inom ramen för andra sammanträden som skulle kunna 
hållas enbart på engelska utan behov av särskild utrustning för distansmöten med 
tolkningsresurser, såsom en fortsättning (och eventuellt slutförande av) 
trepartsdialogerna om förordningen om produkter med dubbla 
användningsområden (förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 
upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling 
och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla 
användningsområden (omarbetning) (2016/0295(COD)), föredragande 
Klaus Buchner (Verts/ALE). Kommissionens arbetsprogram för 2020, bilaga III, 
prioriterat ärende nr 76), och mötena i INTA-utskottets övervakningsgrupper för 
att kontrollera handels- och investeringsförhandlingar/-förbindelser med viktiga 
partner (t.ex. USA, Kina, Förenade kungariket och Mercosur).

6. Föredragande utses – beslut om vilket förfarande som ska tillämpas – 
YTTRANDEN

6.1. En stärkt internationell roll för euron (INTA/9/02648, 2020/2037(INI), ansvarigt 
utskott: ECON)

Beslut: Samordnarna beslutade att inte utarbeta något yttrande.

6.2. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt 
(ansvarigt utskott: BUDG)

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

7. Övriga frågor

Beslut: (1) Samordnarna beslutade att skicka en skrivelse (från INTA-utskottets 
ordförande och INTA-utskottets ständige föredragande för Förenade kungariket) 
till Förenade kungariket med en begäran om större transparens i 
handelsförhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket.
(2) Samordnarna beslutade att skicka en skrivelse (från INTA-utskottets 
ordförande) till Phil Hogan, kommissionsledamot med ansvar för handel, om 
handelspolitikens betydelse i planen för återhämtning efter covid-19 (och 
INTA-utskottets roll i detta sammanhang).
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8. Nästa sammanträde

Beslut: Man beslutade att samordnarnas nästa sammanträde skulle hållas den 
15 april 2020.
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INTA-samordnarnas beslut

Onsdagen den 15 april 2020 (inom stängda dörrar)
kl. 11.00–12.00

Videokonferens

1. Föredragande utses – beslut om vilket förfarande som ska tillämpas – 
betänkanden

1.1. Införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller 
är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess, 
INTA/9/02770, 2020/0051(COD)

Beslut: Tilldelades GUE/NGL-gruppen för 1 poäng.

2. Föredragande utses – beslut om vilket förfarande som ska tillämpas – yttranden

2.1. Läkemedelsbrist – hantering av ett växande problem, ansvarigt utskott: ENVI

Beslut: Tilldelades PPE för 1 poäng.

2.2. Fastställande av den fleråriga budgetramen för 2014–2020, INTA/9/02730, 
2020/0055 (APP)

Beslut: Att inte avge något yttrande.

2.3. Likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och 
om likvärdighet av stråsäd som produceras i Ukraina, INTA/9/02781, ***I

2020/0053(COD)

Beslut: Att inte avge något yttrande.

2.4. Årligt betänkande om EU:s associeringsavtal med Georgien, 2019/2200(INI)

Beslut: Eftersom det på grund av exceptionella omständigheter och tidsmässiga 
begränsningar inte förefaller möjligt att rösta om INTA-utskottets formella 
yttrande om ”Årligt betänkande om EU:s associeringsavtal med Georgien” före 
omröstningen i AFET, beslutade man att lägga fram utskottets ståndpunkt för 
AFET i form av en skrivelse med överenskomna kompromissändringsförslag och 
att förklara för AFET att denna skrivelse bör behandlas som ett yttrande och 
vederbörligen beaktas. 

3. Årlig strukturerad dialog med kommissionen: genomförandet av kommissionens 
arbetsprogram för 2020 och prioriteringarna i kommissionens arbetsprogram för 
2021

Beslut: I enlighet med de prioriteringar som samordnarna har fastställt och diskussionen 
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av den 20 april med kommissionsledamot Phil Hogan, ska sekretariatet utarbeta 
ett preliminärt utkast till INTA-utskottets bidrag för att främja ytterligare 
diskussioner vid samordnarnas kommande sammanträden med avseende på 
ett antagande före utskottsordförandekonferensens tidsfrist den 20 maj.

4. Initiativbetänkanden

Beslut: Man beslutade att skjuta upp beslutet om ett initiativbetänkande om 
handelsrelaterade aspekter och följderna av covid-19-utbrottet till 
samordnarnas nästa sammanträde.

5. Undersökningar

Beslut: Samordnarna gav GD EXPO:s utredningsavdelning i uppdrag att utarbeta 
en förteckning över aktuella betänkanden och undersökningar om 
handelsbegränsande åtgärder som vidtagits i samband med covid-19-krisen med en 
kort sammanfattning av varje dokument. Man beslutade att återkomma till frågan 
om en mer omfattande undersökning när det tillgängliga materialet har granskats.

6. Begäranden från politiska grupper

Beslut: 1) Man beslutade att försöka anordna ett gemensamt sammanträde för 
INTA-utskottets övervakningsgrupper för Afrika med företrädare för GD Handel.

Man beslutade att skjuta upp GUE/NGL-gruppens begäran om att påbörja arbetet 
med frågan om ”internationella handelsförbindelser och regler och biologisk 
mångfald” till samordnarnas nästa sammanträde. 

Man beslutade att eventuellt hålla en videokonferens mellan samordnarna och 
Phil Hogan, kommissionsledamot med ansvar för handel, om handelsrelaterade 
aspekter av covid-19 och situationen efter covid-19 (om detta anses nödvändigt 
efter den diskussion med kommissionsledamot Phil Hogan som planerats till den 
21 april). 
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Resultat av omröstningen med namnupprop

Innehållsförteckning

1. Rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling 
mellan Europeiska unionen och Schweiz i samband med förhandlingarna enligt 
artikel XXVIII i Gatt 1994 om ändring av Schweiz WTO-medgivanden avseende 
kryddat kött (inte ytterligare berett) – 2019/0196(NLE) – Föredragande: Jörgen Warborn 
(PPE) – Antagande av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet). .....................11

1.1. Slutomröstning........................................................................................................11

Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster
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1. Rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling 
mellan Europeiska unionen och Schweiz i samband med förhandlingarna enligt 
artikel XXVIII i Gatt 1994 om ändring av Schweiz WTO-medgivanden avseende 
kryddat kött (inte ytterligare berett) – 2019/0196(NLE) – Föredragande: Jörgen Warborn 
(PPE) – Antagande av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet).

1.1. Slutomröstning

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

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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