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Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro mezinárodní obchod

INTA_PV_(2020)1012_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 12. října 2020 od 16:45 do 18:45

BRUSEL

Schůze byla zahájena v pondělí 12. října 2020 v 16:47 a předsedal jí Bernd Lange (předseda).

1. Přijetí pořadu jednání INTA_OJ(2020)1012_1

Pořad jednání byl přijat beze změn. 

2. Sdělení předsedy týkající se rozhodnutí koordinátorů

Rozhodnutí koordinátorů z jejich schůzí ze dne 10. a 23. září a 2. října byla začleněna 
do zápisu ze schůzí výboru z těchto dní (příloha I). 

3. Sdělení předsedy 

4. Veřejné slyšení: Den obchodní politiky

INTA/9/04243

 výměna názorů (viz samostatný program)

Vystoupili: Bernd Lange, Valdis Dombrovskis (EK), Gabriel Felbermayr (Kiel Institute 
for the World Economy), Joseph Shapiro (UC Berkeley), Sabine Weyand (EK), Ben 
Butters (Eurochambers), Anaïs Berthier (ClientEarth), Christian Ewert (Amfori), 
Christophe Hansen, Kathleen Van Brempt, Samira Rafaela, Herve Juvin, Heidi Hautala, 
Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Danuta Maria Hübner, Margarida Marques, Liesje 
Schreinemacher, Anna-Michelle Asimakopoulou, Joachim Schuster, Manuela Ripa, 
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Iuliu Winkler; Javier Moreno Sánchez. 

5. Různé

6. Příští schůze

 15. října 2020, 11:45–12:45 a 13:45–15:45 (Brusel)

Schůze skončila v 18:53.
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PŘÍLOHA I

Rozhodnutí koordinátorů výboru INTA

Čtvrtek 10. září 2020 (neveřejná schůze)
11:00–12:00

Videokonference

2.2. Dokument EPRS na téma mezinárodní obchodní politika

Rozhodnutí: Předseda zašle dopis generálnímu tajemníkovi EP vyzývající k lepší spolupráci 
a koordinaci s EPRS.

2.4. Harmonogram schůzí od září do prosince 2020

Rozhodnutí: 1) Trvat na tom, že je třeba zachovat plánované schůze výborů ve dnech 12. 
října (13:45-15:45) a 15. října (11:30-12:30, 13:45-15:45), zejména vzhledem 
k tomu, že je třeba zachovat naplánovanou prioritní výměnu názorů 
s francouzskými a nizozemskými ministry a prohloubit výměny v souvislosti 
s nadcházejícím přezkumem obchodní politiky; 2) Předseda rovněž na 
Konferenci předsedů výborů nadnesl otázku, jak nedostatek stálého 
dlouhodobého harmonogramu omezuje práci výboru.

2.5. Jazykový profil výboru

Rozhodnutí: Souhlasit s následujícím jazykovým profilem výboru: 1) pokud to umožní zdroje 
a velikost zasedací místnosti, bude zajištěno tlumočení v plném rozsahu podle 
jazykového profilu výboru (20 jazyků) do: francouzštiny, němčiny, italštiny, 
nizozemštiny, angličtiny, dánštiny, řečtiny, španělštiny, portugalštiny, švédštiny, 
češtiny, estonštiny, maďarštiny, polštiny, bulharštiny a rumunštiny; 2) zasedací 
místnosti s 16 tlumočnickými kabinami do: francouzštiny, němčiny, italštiny, 
nizozemštiny, angličtiny, dánštiny, řečtiny, španělštiny, portugalštiny, finštiny, 
švédštiny, češtiny, maďarštiny, polštiny, slovenštiny a rumunštiny; 3) zasedací 
místnosti s 12 tlumočnickými kabinami do: francouzštiny, němčiny, italštiny, 
nizozemštiny, angličtiny, dánštiny, řečtiny, španělštiny, češtiny, maďarštiny, 
polštiny a rumunštiny. 4) pro schůze na dálku v 9 jazycích do: francouzštiny, 
němčiny, italštiny, angličtiny, španělštiny, češtiny, polštiny a rumunštiny; 5) pro 
schůze na dálku se 7 jazyky do: francouzštiny, němčiny, italštiny, nizozemštiny, 
angličtiny, španělštiny a polštiny; 6) pro schůze na dálku se 6 jazyky do: 
francouzštiny, němčiny, italštiny, nizozemštiny, angličtiny a španělštiny. 
Sekretariát bude tyto profily spravovat a upravovat podle malých změn ve 
složení, k nimž dojde během volebního období.

3.1. Rozhodnutí Rady o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií 
a Honduraskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a 
o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie 
INTA/9/03683, 2020/0157(NLE), COM(2020)0340

Rozhodnutí: Přidělit tuto zprávu stálé zpravodajce výboru INTA pro dobrovolné dohody 
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o partnerství FLEGT Karin KARLSBROOVÉ (RE) za nulu (0) bodů 
a vypracovat doprovodné usnesení výboru INTA k udělení souhlasu.

3.2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady o použití celních kvót a jiných dovozních 
kvót Unie, INTA/9/03988, 2020/0176(COD) COM(2020)0375 – C9-0274/2020

Rozhodnutí: Přidělit zprávu stálému zpravodaji výboru INTA pro Spojené království, panu 
Christophovi HANSENOVI (PPE), za 0 bodů.

3.3. Návrh nařízení o odstranění cel na určité produkty, INTA/9/04086 2020/0253(COD)
COM(2020)0496 – C9-0284/2020

Rozhodnutí: Přidělit zprávu stálému zpravodaji výboru INTA pro USA, panu Berndovi 
LANGEOVI (PPE), za 0 bodů.

4.1. EU a obrana multilateralismu, INTA/9/03573, 2020/2114(INI)

Rozhodnutí:  Přidělit stanovisko skupině PPE za 1 bod.

****

4.2. Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise, 
INTA/9/03692 2020/2140(DEC) COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

4.3. Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament, 
INTA/9/03712 2020/2141(DEC) COM(2020)0288[02] – C9-0221/2020

4.4. Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada – 
CONT/9/03732 2020/2142(DEC) COM(2020)0288[03] – C9-0222/2020

4.5. Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr, 
INTA/9/03752 2020/2143(DEC) COM(2020)0288[04] – C9-0223/2020

4.6. Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský účetní dvůr 
INTA/9/03772

2020/2144(DEC) COM(2020)0288[05] – C9-0224/2020

4.7. Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský 
a sociální výbor, INTA/9/03792 2020/2145(DEC)

COM(2020)0288[06] – C9-0225/2020

4.8. Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů, 
INTA/9/03812 2020/2146(DEC) COM(2020)0288[07] – C9-0226/2020

4.9. Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – evropská veřejná 
ochránkyně práv, INTA/9/03832 2020/2147(DEC)

COM(2020)0288[08] – C9-0227/2020

4.10. Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie za 
rozpočtový rok 2019: výkonnost, finanční řízení a kontrola. INTA/9/04052,

2020/2194(DEC) COM(2020)0288[51] – C9-0282/20208.1. 
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Rozhodnutí:  Nevypracovávat stanoviska o udělení absolutoria za rok 2019

****

4.11. Nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027, 
INTA/9/00316 *** 2018/0166(APP) COM(2018)0322

Rozhodnutí:  Stáhnout žádost o vypracování stanoviska.

6.1. Přezkum obchodní politiky EU

Rozhodnutí: Otevřít lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů k návrhu usnesení (přičemž 
otázka k ústnímu zodpovězení není předmětem pozměňovacích návrhů). 

13.1. Petice č. 0520/2020, kterou předložila Elise Fleuryová, státní příslušnost: Francie, 
ve věci žádosti o uzavření mokrých trhů

Rozhodnutí: Vzít tuto petici na vědomí, ale nepřijímat žádná konkrétní navazující opatření 
a zaslat příslušnou odpověď formou dopisu výboru PETI. Zdůraznit v dopise 
výboru PETI dřívější činnost, kterou EP vykonal v souvislosti s tématem 
nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, zejména 
usnesení EP ze dne 2. března 2017 o společné obchodní politice EU v souvislosti 
s požadavky na udržitelnost volně žijících a planě rostoucích druhů 
(2016/2054(INI)).

15. Žádosti politických skupin

Rozhodnutí: Požádat o právní stanovisko ohledně slučitelnosti ustanovení o digitálním 
obchodu v USMCA a CPTPP s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 
EU.

17. Různé

Rozhodnutí: Odložit lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů ke dvěma návrhům 
stanovisek k tématu Udržitelná správa a řízení společností (INTA/9/03542-
2020/2137(INI), zpravodajka: Heidi HAUTALA) a o náležité péči podniků 
a odpovědnosti podniků (INTA/9/03597-2020/2129(INL), zpravodaj Bernd 
LANGE) ve dnech 18. září až 23. září 13:00.
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Rozhodnutí koordinátorů výboru INTA

Středa 23. září 2020 (neveřejná schůze)
14:00–15:00

Videokonference

3. Přípravy na slyšení s Valdisem Dombrovskisem, výkonným 
místopředsedou

Rozhodnutí: Schválit pět konkrétních otázek k písemnému zodpovězení týkajících se výboru 
INTA.
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Rozhodnutí koordinátorů výboru INTA

Schůze koordinátorů
Čtvrtek 1. října 2020 (neveřejná schůze)

11:00–12:00

Videokonference

2.1. Pravidla pro hlasování ve výboru INTA

Rozhodnutí: Koordinátoři schválili aktualizovaná „Pravidla hlasování ve výboru INTA“.

3.1. Uzavření dohody jménem Evropské unie ve formě výměny dopisů mezi Evropskou 
unií a Norskem jménem Evropské unie o změně koncesí u všech celních kvót 
uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království 
z Evropské unie INTA/9/04088, 2020/0230(NLE), COM(2020)0479

Rozhodnutí: Přidělit tuto zprávu stálému zpravodaji výboru INTA pro Švýcarsko, Norsko, 
Island, Lichtenštejnsko, Jörgenovi WARBORNOVI (PPE), za 0 bodů.

3.2. Rozhodnutí o uzavření dohody jménem Evropské unie ve formě výměny dopisů 
mezi Evropskou unií a Kubou jménem Evropské unie o změně koncesí u všech 
celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného 
království z Evropské unie INTA/9/04110, 2020/0233(NLE), COM(2020)0486

Rozhodnutí: přidělit tuto zprávu stálému zpravodaji výboru INTA pro Střední Ameriku 
a Kubu, panu Gabrielovi MATOVI (PPE), za 0 bodů.

4.1. Zpráva o provádění dohody o vystoupení Spojeného království z EU, 
INTA/9/XXXXX, 2020/XXXX(INI)

Rozhodnutí: Vypracovat stanovisko výboru INTA a přidělit ho stálému zpravodaji výboru 
INTA Christophemu HANSENOVI (PPE) za 0 bodů.

8.1. Slyšení během druhého pololetí roku 2020

Rozhodnutí: 1) Podpořit program slyšení v rámci Dne obchodní politiky, přidat hlavní 
úvodní projev pro výkonného místopředsedu Komise pana Valdise 
DOMBROVSKISEHO a usilovat o zajištění vyváženého zastoupení žen a mužů 
mezi řečníky. 2) Podpořit program slyšení o obchodních vztazích mezi EU 
a Čínou a zařadit do panelové diskuse Čínskou obchodní komoru v EU.

15. Žádosti politických skupin

Rozhodnutí: 1) Pozvat Komisi na jednu z nadcházejících schůzí výboru INTA o novém sdělení 
o odolnosti proti nedostatku kritických surovin: zmapování cesty k lepšímu 
zabezpečení a udržitelnosti. 2) Doporučit stálému zpravodaji, aby pozval 
hlavního vyjednavače pro dohodu o volném obchodu mezi EU a Novým 
Zélandem a velvyslance Nového Zélandu na zasedání monitorovací skupiny pro 
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Nový Zéland na téma obchod a udržitelný rozvoj.
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Rozhodnutí koordinátorů výboru INTA

Schůze koordinátorů
Pátek 2. října 2020, 17:00–18:00

Neveřejné schůze
Brusel

Místnost: ANTALL 4Q1

Hodnocení koordinátorů co se týče Valdise Dombrovskise, výkonného místopředsedy 
pro hospodářství ve prospěch lidí, který má převzít odpovědnost za obchod
Rozhodnutí: Schválit hodnotící dopis, který má předseda předložit jménem koordinátorů 
v návaznosti na veřejné slyšení s Valdisem Dombrovskisem, výkonným místopředsedou 
odpovědným za hospodářství ve prospěch lidí, které se konalo dne 2. října 2020. 
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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

Geert Bourgeois (*), Miroslav Číž (*), Enikő Győri (*), Christophe Hansen, Heidi Hautala (*), Danuta Maria Hübner (*), Herve Juvin, 
Karin Karlsbro, Margarida Marques, Samira Rafaela (*), Inma Rodríguez-Piñero, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher (*), Kathleen 
Van Brempt, Jörgen Warborn (*) 

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Svenja Hahn (*), Seán Kelly, Javier Moreno Sánchez, Manuela Ripa, Joachim Schuster (*) 

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)

(*) 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 taċ-
'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ Na 
pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Sabine Weyand, Frauke Sommer, Björn Warren, Gijs Berends

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Gabriel Felbermayr (Kiel Institute for the World Economy), Joseph Shapiro (UC Berkeley), Ben Butters (Eurochambers), Anaïs Berthier 
(Clientearth), Christian Ewert (Amfori) 
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat 
des groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

ID

Verts/ALE

ECR

GUE/NGL

NI

Amélie Giesemann, Kathryn Stack

Pilar Ruiz Huelamo; Marianna Theocharous

Mariana Stancheva

Martin Koehler, Marta Ruiz Carnes, Chiara Miglioli

Hendrik Theunissen

Albert Klein 
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