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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

INTA_PV_(2020)1012_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 12ης Οκτωβρίου 2020, από τις 16.45 έως τις 18.45

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020, στις 16.47, υπό την προεδρία του 
Bernd Lange (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης INTA_OJ(2020)1012_1

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται χωρίς τροποποιήσεις. 

2. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές

Οι αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές κατά τις συνεδριάσεις τους στις 10 και στις 23 
Σεπτεμβρίου, όπως και στη 1 και στις 2 Οκτωβρίου έχουν περιληφθεί στα πρακτικά της 
σημερινής μας συνεδρίασης. (Παράρτημα 1). 

3. Ανακοινώσεις του προέδρου 

4. Δημόσια ακρόαση: Ημέρα εμπορικής πολιτικής

INTA/9/04243

 Ανταλλαγή απόψεων (βλ. χωριστό πρόγραμμα)

Ομιλητές: Bernd Lange, Valdis Dombrovskis (Επιτροπή), Gabriel Felbermayr 
(Ινστιτούτο του Κιέλου για την παγκόσμια οικονομία), Joseph Shapiro (Πανεπιστήμιο 
της Καλιφόρνιας, Μπέρκλεϋ ), Sabine Weyand (Επιτροπή), Ben Butters (Ένωση 
Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων), Anaïs Berthier 
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(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, Άννα-Μισέλ 
Ασημακοπούλου, Joachim Schuster, Manuela Ripa, Iuliu Winkler Javier Moreno 
Sánchez. 

5. Διάφορα

6. Προσεχείς συνεδριάσεις

 15 Οκτωβρίου 2020, από τις 11.45 έως τις 12.45 και από τις 13.45 έως τις 15.45 
(Βρυξέλλες)

Η συνεδρίαση λήγει στις 18.53.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αποφάσεις των συντονιστών της επιτροπής INTA

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020 (κεκλεισμένων των θυρών)
11.00-12.00

Βιντεοδιάσκεψη

2.2. Έγγραφο ιδεών της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) με 
τίτλο: «Διεθνής εμπορική πολιτική»

Απόφαση: Ο πρόεδρος να αποστείλει επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΕΚ, για να 
ζητήσει καλύτερη συνεργασία και συντονισμό με την EPRS.

2.4. Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της επιτροπής μεταξύ Σεπτεμβρίου και 
Δεκεμβρίου 2020

Απόφαση: (1) Να επιμείνει στην ανάγκη να διατηρηθούν οι προγραμματισμένες συνεδριάσεις 
της επιτροπής στις 12 Οκτωβρίου (από τις 13.45 έως τις 15.45) και στις 15 
Οκτωβρίου (από τις 11.30 έως τις 12.30 και από τις 13.45 έως τις 15.45), λόγω 
ιδίως της ανάγκης να διατηρηθεί η εκ νέου προγραμματισμένη κατά 
προτεραιότητα ανταλλαγή απόψεων με τους Γάλλους και Ολλανδούς υπουργούς 
και να εμβαθυνθούν οι ανταλλαγές σε σχέση με την επικείμενη εξέταση της 
εμπορικής πολιτικής· (2) Ο πρόεδρος να θέσει επίσης στη Διάσκεψη των 
Προέδρων των Επιτροπών το ζήτημα ότι η έλλειψη σταθερού μακροπρόθεσμου 
χρονοδιαγράμματος παρακωλύει τις εργασίες της επιτροπής.

2.5. Γλωσσικό προφίλ της επιτροπής

Απόφαση: Υιοθετείται το ακόλουθο γλωσσικό προφίλ της επιτροπής: (1) Όταν το επιτρέπουν 
οι πόροι και το μέγεθος των αιθουσών, θα παρέχεται διερμηνεία στο πλήρες 
γλωσσικό προφίλ της επιτροπής, δηλαδή σε 20 γλώσσες:  γαλλικά, γερμανικά, 
ιταλικά, ολλανδικά, αγγλικά, δανικά, ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά, 
φινλανδικά, σουηδικά, τσεχικά, εσθονικά, ουγγρικά, λιθουανικά, λετονικά, 
πολωνικά, σλοβακικά, βουλγαρικά και ρουμανικά· (2) για αίθουσες 
συνεδριάσεων με 16 θαλάμους: γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ολλανδικά, αγγλικά, 
δανικά, ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά, φινλανδικά, σουηδικά, τσεχικά 
ουγγρικά, πολωνικά, σλοβακικά και ρουμανικά· (3) για αίθουσες συνεδριάσεων 
με 12 θαλάμους: γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ολλανδικά, αγγλικά, δανικά, 
ελληνικά, ισπανικά, τσεχικά, ουγγρικά, πολωνικά και ρουμανικά· (4) για εξ 
αποστάσεως συνεδριάσεις σε 9 γλώσσες: γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ολλανδικά, 
αγγλικά, ισπανικά, τσεχικά, πολωνικά και ρουμανικά· (5) για εξ αποστάσεως 
συνεδριάσεις σε 7 γλώσσες: γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ολλανδικά, αγγλικά, 
ισπανικά και πολωνικά· (6) για εξ αποστάσεως συνεδριάσεις σε 6 γλώσσες: 
γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ολλανδικά, αγγλικά και ισπανικά. Η Γενική 
Γραμματεία θα διαχειριστεί και θα προσαρμόσει αυτά τα προφίλ, σύμφωνα με 
μικροαλλαγές στη σύνθεση που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της 
κοινοβουλευτικής περιόδου.
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3.1. Απόφαση σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας εθελοντικής εταιρικής σχέσης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ονδούρας που αφορά 
την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων 
ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση(VPA FLEGT), INTA/9/03683, 
2020/0157(NLE), COM(2020)0340

Απόφαση: Να ανατεθεί η έκθεση αυτή στη μόνιμη εισηγήτρια της επιτροπής INTA για την 
VPA FLEGT, κ. Karin KARLSBRO (RE), έναντι μηδέν (0) μορίων, και να 
συνταχθεί συνοδευτικό ψήφισμα της επιτροπής INTA για την έγκριση

3.2. Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή 
των δασμολογικών ποσοστώσεων και άλλων ποσοστώσεων εισαγωγής της Ένωσης, 
INTA/9/03988, 2020/0176(COD) COM(2020)0375 – C9-0274/2020

Απόφαση: Να ανατεθεί η έκθεση αυτή στον μόνιμο εισηγητή της επιτροπής INTA για το 
Ηνωμένο Βασίλειο, κ. Christophe HANSEN (PPE) έναντι μηδέν (0) μορίων.

3.3. Πρόταση κανονισμού για την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που 
επιβάλλονται σε ορισμένα προϊόντα, INTA/9/04086 2020/0253(COD)

COM(2020)0496 – C9-0284/2020

Απόφαση: Να ανατεθεί η έκθεση αυτή στον μόνιμο εισηγητή της επιτροπής INTA για τις 
ΗΠΑ, Bernd LANGE (S&D) έναντι μηδέν(0) μορίων.

4.1. Η ΕΕ και η προάσπιση της πολυμέρειας, INTA/9/03573, 2020/2114(INI)

Απόφαση:  Να ανατεθεί η γνωμοδότηση στην ομάδα PPE έναντι ενός(1) μορίου.

****

4.2. Απαλλαγή 2019: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή, INTA/9/03692
2020/2140(DEC) COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

4.3. Απαλλαγή 2019: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
INTA/9/03712 2020/2141(DEC) COM(2020)0288[02] – C9-0221/2020

4.4. Απαλλαγή 2019: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, INTA/9/03732 2020/2142(DEC) COM(2020)0288[03] – 
C9-0222/2020

4.5. Απαλλαγή 2019: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο, INTA/9/03752
2020/2143(DEC) COM(2020)0288[04] – C9-0223/2020

4.6. Απαλλαγή 2019: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο, 
INTA/9/03772

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

4.7. Απαλλαγή 2019: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή, INTA/9/03792 2020/2145(DEC)

COM(2020)0288[06] – C9-0225/2020
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4.8. Απαλλαγή 2019: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών, 
INTA/9/03812 2020/2146(DEC) COM(2020)0288[07] – C9-0226/2020

4.9. Απαλλαγή 2019: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, 
INTA/9/03832 2020/2147(DEC) COM(2020)0288[08] – C9-0227/2020

4.10. Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού των 
οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019: επιδόσεις, 
δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος, INTA/9/04052, 2020/2194(DEC)

8.1. 

Απόφαση:  Να μην συνταχθούν γνωμοδοτήσεις σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής για το 
2019.

****

4.11. Κανονισμός του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου για την περίοδο 2021-2027, INTA/9/00316 *** 2018/0166(APP)

COM(2018)0322

Απόφαση:  Να αποσυρθεί η αίτηση γνωμοδότησης

6.1. Επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ

Απόφαση: Να οριστεί προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών επί του σχεδίου ψηφίσματος 
(η ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης δεν υπόκειται σε τροπολογίες). 

13.1. Αναφορά αριθ. 0520/2020, της Elise Fleury, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με αίτημα 
για κλείσιμο των «υγρών» αγορών

Απόφαση: Να ληφθεί υπόψη η εν λόγω αναφορά, αλλά να μην ληφθούν συγκεκριμένα 
επακόλουθα μέτρα· να διαβιβαστεί απαντητική επιστολή στην επιτροπή PETI. να 
επισημανθούν στην επιστολή προς την επιτροπή PETI οι εργασίες που ήδη έχουν 
πραγματοποιηθεί από το ΕΚ σε σχέση με το θέμα της παράνομης εμπορίας άγριων 
ειδών, ιδίως το ψήφισμα της 2ας Μαρτίου 2017 του ΕΚ σχετικά με την κοινή 
εμπορική πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλει η 
βιωσιμότητα της άγριας πανίδας (2016/2054(INI))

15. Αιτήματα πολιτικών ομάδων

Απόφαση: Να ζητηθεί νομική γνωμοδότηση σχετικά με την συμβατότητα των διατάξεων για 
το ψηφιακό εμπόριο της USMCA και της CPTPP με τον ΓΚΠΔ της ΕΕ.

17. Διάφορα

Απόφαση: Να μετατεθεί η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών στα δύο σχέδια 
γνωμοδότησης με τίτλο: «βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση» (INTA/9/03542 - 
2020/2137(INI), εισηγήτρια:  Heidi HAUTALA) και «εταιρική δέουσα επιμέλεια 
και εταιρική λογοδοσία» (INTA/9/03597 - 2020/2129(INL), εισηγητής Bernd 
LANGE) από τις 18 Σεπτεμβρίου στις 23 Σεπτεμβρίου ώρα 13:00.
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Αποφάσεις των συντονιστών της επιτροπής INTA

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020 (κεκλεισμένων των θυρών)
14.00-15.00

Βιντεοδιάσκεψη

3. Προκαταρκτικές εργασίες για την ακρόαση του Valdis Dombrovskis, 
εκτελεστικού αντιπροέδρου

Απόφαση: Να εγκριθούν οι πέντε ειδικές γραπτές ερωτήσεις της επιτροπής INTA.
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Αποφάσεις των συντονιστών της επιτροπής INTA

Συνεδρίαση των συντονιστών
Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου 2020 (κεκλεισμένων των θυρών)

11.00-12.00

Βιντεοδιάσκεψη

2.1. Κανόνες που διέπουν την ψηφοφορία στην επιτροπή INTA

Απόφαση: Εγκρίνονται οι επικαιροποιημένοι κανόνες που διέπουν την ψηφοφορία στην 
επιτροπή INTA.

3.1. Σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή 
ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ένωσης και της Νορβηγίας σχετικά με την 
τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που 
περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, INTA/9/04088,

2020/0230(NLE), COM(2020)0479

Απόφαση: Να ανατεθεί η έκθεση αυτή στον μόνιμο εισηγητή της επιτροπής INTA για τις 
χώρες Ελβετία/Νορβηγία/Ισλανδία/Λιχτενστάιν, κ. Jörgen WARBORN (PPΕ) 
έναντι 0 μορίων.

3.2. Απόφαση ως προς τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας 
υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ένωσης και της Κούβας σχετικά με 
την τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που 
περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, INTA/9/04110, 2020/0233(NLE), 
COM(2020)0486

Απόφαση: Να ανατεθεί η έκθεση αυτή στον μόνιμο εισηγητή της επιτροπής INTA για την 
Κεντρική Αμερική και την Κούβα, κ. Gabriel MATO (PPΕ) έναντι 0 μορίων.

4.1. Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την ΕΕ, INTA/9/XXXXX, 2020/XXXX(INI)

Απόφαση:  Να συνταχθεί γνωμοδότηση από την επιτροπή INTA και να ανατεθεί στον μόνιμο 
εισηγητή της επιτροπής INTA για το Ηνωμένο Βασίλειο, κ. Christophe HANSEN 
(PPE), έναντι 0 μορίων.

8.1. Ακροάσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020

Απόφαση: 1) Να εγκριθεί το πρόγραμμα ακρόασης για την ημέρα εμπορικής πολιτικής, με 
την προσθήκη εναρκτήριας παρέμβασης για τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής κ. Valdis DOMBROVSKIS, και να ληφθεί μέριμνα για ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των ομιλητών. 2) Να εγκριθεί το πρόγραμμα 
ακρόασης σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Κίνας, και να προστεθεί το εμπορικό επιμελητήριο της Κίνας στην ΕΕ στη 
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συζήτηση στρογγυλής τράπεζας.

15. Αιτήματα πολιτικών ομάδων

Απόφαση: 1) Να προσκληθεί η Επιτροπή σε μια από τις προσεχείς συνεδριάσεις της 
επιτροπής INTA σχετικά με τη νέα ανακοίνωση με τίτλο «Ανθεκτικότητα ως προς 
τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας: χαρτογραφώντας την πορεία προς μεγαλύτερη 
ασφάλεια και βιωσιμότητα». 2) Να συσταθεί στον μόνιμο εισηγητή μας να 
προσκαλέσει τον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για τη ΣΕΣ μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας και τον πρέσβη της Νέας Ζηλανδίας 
σε μια συνεδρίαση της ομάδας παρακολούθησης για τη Νέα Ζηλανδία σχετικά με 
το θέμα του Εμπορίου και της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΕΒΑ)
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Αποφάσεις των συντονιστών της επιτροπής INTA

Συνεδρίαση των συντονιστών
Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020, από τις 17.00 έως τις 18.00

Κεκλεισμένων των θυρών
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Αίθουσα: ANTALL 4Q1

Αξιολόγηση από τους συντονιστές του Valdis Dombrovskis, εκτελεστικού αντιπροέδρου 
για μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων, ο οποίος έχει οριστεί να αναλάβει την 
ευθύνη για το εμπόριο
Απόφαση: Να εγκριθεί η επιστολή αξιολόγησης που θα υποβληθεί από τον πρόεδρο εξ ονόματος 
των συντονιστών μετά την πραγματοποιηθείσα στις 2 Οκτωβρίου 2020 δημόσια ακρόαση, του 
Valdis Dombrovskis, εκτελεστικού αντιπροέδρου για μια οικονομία στην υπηρεσία των 
ανθρώπων, ο οποίος έχει οριστεί να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο για το εμπόριο. 
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