
PV\1216133LT.docx PE659.015v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Tarptautinės prekybos komitetas

INTA_PV_(2020)1012_1

PROTOKOLAS
2020 m. spalio 12 d. 16.45–18.45 val. posėdis

BRIUSELIS

Posėdis pradėtas 2020 m. spalio 12 d., pirmadienį, 16.47 val., pirmininkaujant komiteto 
pirmininkui Berndui Lange.

1. Darbotvarkės tvirtinimas INTA_OJ(2020)1012_1

Darbotvarkė patvirtinta be pakeitimų. 

2. Pirmininko pranešimai dėl koordinatorių sprendimų

2020 m. rugsėjo 10 ir 23 d. ir spalio 1 ir 2 d. koordinatorių posėdžiuose priimti jų 
sprendimai buvo įtraukti į mūsų šiandienos posėdžio protokolą (1 priedas). 

3. Pirmininko pranešimai 

4. Viešasis klausymas tema „Prekybos politikos diena“

INTA/9/04243

 Keitimasis nuomonėmis (žr. atskirą programą)

Kalbėjo: Bernd Lange, Valdis Dombrovskis (EK), Gabriel Felbermayr (Kylio pasaulio 
ekonomikos institutas), Joseph Shapiro (Berklio universitetas), 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 
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Marques, Liesje Schreinemacher, Anna-Michelle Asimakopoulou, Joachim Schuster, 
Manuela Ripa, Iuliu Winkler; Javier Moreno Sánchez. 

5. Kiti klausimai

6. Kiti posėdžiai

 2020 m. spalio 15 d. 11.45–12.45 val. ir 13.45–15.45 val. (Briuselis)

Posėdis baigtas 18.53 val.
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I PRIEDAS

INTA komiteto koordinatorių sprendimai

2020 m. rugsėjo 10 d. (uždaras posėdis)
11:00-12:00

Vaizdo konferencija

2.2. EPRS idėjų dokumentas „Tarptautinė prekybos politika“

Sprendimas: pirmininkas turi nusiųsti laišką EP generaliniam sekretoriui, kuriame raginama 
geriau bendradarbiauti ir koordinuoti veiklą su EPRS.

2.4. 2020 m. rugsėjo–gruodžio mėn. komiteto posėdžių tvarkaraštis

Sprendimas: 1) primygtinai reikalauti, kad įvyktų planuojami spalio 12 d. (13.45–15.45 val.) 
ir spalio 15 d. (11.30–12.30 val., 13.45–15.45 val.) komiteto posėdžiai, visų 
pirma atsižvelgiant į tai, kad reikia išlaikyti numatytą prioritetinį keitimąsi 
nuomonėmis su Prancūzijos ir Nyderlandų ministrais ir intensyvinti keitimąsi 
nuomonėmis dėl būsimos prekybos politikos peržiūros; 2) pirmininkas Komitetų 
pirmininkų sueigoje taip pat turi iškelti klausimą, kaip nuolatinio ilgalaikio 
tvarkaraščio nebuvimas trukdo komiteto darbui.

2.5. Komiteto lingvistiniai poreikiai

Sprendimas: pritarti šiems komiteto kalbiniams poreikiams: 1) kai pakaks išteklių ir salių 
dydžio, bus verčiama žodžiu iš visų komiteto kalbų, t. y. iš 20 kalbų: prancūzų, 
vokiečių, italų, olandų, anglų, danų, graikų, ispanų, portugalų, suomių, švedų, 
čekų, estų, vengrų, lietuvių, latvių, lenkų, slovakų, bulgarų, rumunų; 2) posėdžių 
salėse su 16 vertėjų žodžiu kabinų bus verčiama iš: prancūzų, vokiečių, italų, 
olandų, anglų, danų, graikų, ispanų, portugalų, suomių, švedų, čekų, vengrų, 
lenkų, slovakų, rumunų; 3) posėdžių salėse su 12 vertėjų žodžiu kabinų bus 
verčiama iš: prancūzų, vokiečių, italų, olandų, anglų, danų, graikų, ispanų, 
čekų, vengrų, lenkų, rumunų; 4) 9-iomis kalbomis vykstančiuose nuotoliniuose 
posėdžiuose bus verčiama iš: prancūzų, vokiečių, italų, olandų, anglų, ispanų, 
čekų, lenkų, rumunų; 5) 7-iomis kalbomis vykstančiuose nuotoliniuose 
posėdžiuose bus verčiama iš: prancūzų, vokiečių, italų, olandų, anglų, ispanų, 
lenkų; 6) 6-iomis kalbomis vykstančiuose nuotoliniuose posėdžiuose bus 
verčiama iš: prancūzų, vokiečių, italų, olandų, anglų, ispanų. Sekretoriatas 
tvarkys ir koreguos šiuos poreikius atsižvelgdamas į nedidelius sudėties 
pokyčius, kurie atsiras per Parlamento kadenciją.

3.1. Sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Hondūro Respublikos savanoriško 
partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos 
į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais sudarymo, INTA/9/03683, 
2020/0157(NLE), COM(2020)0340

Sprendimas: paskirti šį pranešimą nuolatinei INTA komiteto pranešėjai FLEGT SPS 
klausimais Karinai KARLSBRO (RE) už nulį (0) taškų ir parengti pridedamą 
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INTA komiteto rezoliuciją dėl pritarimo.

3.2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Sąjungos tarifinių kvotų ir kitų 
importo kvotų taikymo, INTA/9/03988, 2020/0176(COD) COM(2020)0375 – C9-
0274/2020

Sprendimas: paskirti šį pranešimą nuolatiniam INTA komiteto pranešėjui Jungtinės 
Karalystės klausimais Christophe‘ui HANSENUI (PPE) už nulį (0) taškų.

3.3. Pasiūlymas dėl reglamento dėl tam tikriems produktams taikomų muitų 
panaikinimo, INTA/9/04086, 2020/0253(COD) COM(2020)0496 – C9-
0284/2020

Sprendimas: paskirti šį pranešimą nuolatiniam INTA komiteto pranešėjui JAV klausimais 
Berndui LANGE (S&D) už 0 taškų.

4.1. ES ir daugiašališkumo gynimas, INTA/9/03573, 2020/2114(INI)

Sprendimas:  nuomonės pranešimą paskirti PPE frakcijai už 1 tašką.

****

4.2. 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos 
Komisija, INTA/9/03692, 2020/2140(DEC) COM(2020)0288[01] – C9-
0220/2020

4.3. 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos 
Parlamentas, INTA/9/03712, 2020/2141(DEC) COM(2020)0288[02] – 
C9-0221/2020

4.4. 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir 
Europos Vadovų Taryba, INTA/9/03732, 2020/2142(DEC)

COM(2020)0288[03] – C9-0222/2020

4.5. 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo 
Teismas, INTA/9/03752, 2020/2143(DEC) COM(2020)0288[04] – 
C9-0223/2020

4.6. 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai 
INTA/9/03772

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

4.7. 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, INTA/9/03792,

2020/2145(DEC) COM(2020)0288[06] – C9-0225/2020

4.8. 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų 
komitetas, INTA/9/03812, 2020/2146(DEC) COM(2020)0288[07] – 
C9-0226/2020

4.9. 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos 
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ombudsmenas, INTA/9/03832, 2020/2147(DEC)
COM(2020)0288[08] – C9-0227/2020

4.10. Pranešimas „2019 finansinių metų Europos Sąjungos agentūrų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimas: veikla, finansų valdymas ir kontrolė“, INTA/9/04052,

2020/2194(DEC) COM(2020)0288[51] – C9-0282/2020
8.1. 

Sprendimas:  nerengti nuomonių dėl 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros.

****

4.11. Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė 
programa, INTA/9/00316 *** 2018/0166(APP) COM(2018)0322

Sprendimas:  atsiimti prašymą pateikti nuomonę.

6.1. ES prekybos politikos peržiūra

Sprendimas: nustatyti rezoliucijos projekto pakeitimų pateikimo terminą (klausimas, į kurį 
atsakoma žodžiu, nekeičiamas). 

13.1. Peticija Nr. 0520/2020 dėl prašymo uždaryti šviežių ir greitai gendančių produktų 
turgus, kurią pateikė Prancūzijos pilietė Elise Fleury

Sprendimas: atsižvelgti į šią peticiją, bet nesiimti konkrečių tolesnių veiksmų ir nusiųsti PETI 
komitetui atsakomąjį laišką. PETI komitetui skirtame laiške atkreipti dėmesį į 
ankstesnį EP darbą neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais srityje, 
visų pirma į 2017 m. kovo 2 d. EP rezoliuciją dėl bendros ES prekybos politikos 
atsižvelgiant į laukinės gamtos tvarumo reikalavimus (2016/2054(INI)).

15. Frakcijų prašymai

Sprendimas: prašyti pateikti teisinę nuomonę dėl Jungtinių Valstijų, Kanados ir Meksikos 
susitarimo ir Visapusiško ir pažangaus Ramiojo vandenyno šalių partnerystės 
susitarimo skaitmeninės prekybos nuostatų suderinamumo su ES Bendruoju 
duomenų apsaugos reglamentu.

17. Kiti klausimai

Sprendimas: atidėti dviejų nuomonių projektų dėl tvaraus įmonių valdymo (INTA/9/03542 – 
2020/2137(INI) pakeitimų pateikimo terminą, pranešėja: Heidi HAUTALA) ir 
dėl įmonių išsamaus patikrinimo ir įmonių atskaitomybės (INTA/9/03597 – 
2020/2129(INL), pranešėjas Bernd LANGE) iš rugsėjo 18 d. į rugsėjo 23 d. 
13.00 val.
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INTA komiteto koordinatorių sprendimai

2020 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis (uždaras posėdis)
14.00–15.00 val.

Vaizdo konferencija

3. Pasirengimas vykdomojo pirmininko pavaduotojo Valdžio Dombrovskio 
klausymui

Sprendimas: Priimti penkis konkrečius INTA komiteto raštu pateiktus klausimus.
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INTA komiteto koordinatorių sprendimai

Koordinatorių posėdis
2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis (uždaras posėdis)

11.00–12.00 val.

Vaizdo konferencija

2.1. INTA komiteto balsavimo taisyklės

Sprendimas: pritarti atnaujintoms INTA komiteto balsavimo taisyklėms.

3.1. Sąjungos ir Norvegijos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl visoms į ES skirtą 
CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, 
susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, sudarymo Europos 
Sąjungos vardu, INTA/9/04088, 2020/0230(NLE), COM(2020)0479

Sprendimas: paskirti šį pranešimą INTA komiteto nuolatiniam pranešėjui Šveicarijos, 
Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino klausimais Jörgenui WARBORNUI 
(PPE) už 0 taškų.

3.2. Sprendimas dėl Sąjungos ir Kubos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl visoms į ES 
skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, 
susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, sudarymo Europos 
Sąjungos vardu, INTA/9/04110, 2020/0233(NLE), COM(2020)0486

Sprendimas: paskirti šį pranešimą INTA komiteto nuolatiniam pranešėjui Centrinės Amerikos 
ir Kubos klausimais Gabrieliui MATO (PPE) už 0 taškų.

4.1. Susitarimo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES įgyvendinimo ataskaita, 
INTA/9/XXXXX, 2020/XXXX(INI)

Sprendimas:  parengti INTA komiteto nuomonę ir paskirti ją INTA komiteto nuolatiniam 
pranešėjui Jungtinės Karalystės klausimais Christophe‘ui HANSENUI (PPE) už 
0 taškų.

8.1. Klausymai per 2020 m. antrąjį pusmetį

Sprendimas: 1) patvirtinti „Prekybos politikos dienos“ klausymo programą, pridedant 
pagrindinį pranešimą dėl vykdomojo Komisijos pirmininko pavaduotojo Valdžio 
DOMBROVSKIO įžanginės kalbos ir stengiantis užtikrinti kalbėtojų lyčių 
pusiausvyrą; 2) patvirtinti „ES ir Kinijos prekybos santykių“ klausymo 
programą, į diskusiją įtraukti Kinijos prekybos rūmus ES.

15. Frakcijų prašymai

Sprendimas: 1) pakviesti Komisiją į vieną iš būsimų INTA komiteto posėdžių dėl naujo 
komunikato „Atsparumo, susijusio su svarbiausiosiomis žaliavomis, didinimas. 
Kaip siekti didesnio saugumo ir tvarumo?“; 2) rekomenduoti mūsų nuolatiniam 
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pranešėjui pakviesti vyriausiąjį derybininką dėl ES ir Naujosios Zelandijos LPS 
ir Naujosios Zelandijos ambasadorių į Naujosios Zelandijos stebėsenos grupės 
posėdį PDV tema.
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INTA komiteto koordinatorių sprendimai

Koordinatorių posėdis
2020 m. spalio 2 d., penktadienis, 17.00–18.00 val.

Uždaras posėdis
Briuselis

Salė: ANTALL 4Q1

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingo vykdomojo Komisijos pirmininko 
pavaduotojo Valdžio Dombrovskio, paskirto atsakingu už prekybos sritį, koordinatorių 
atliktas vertinimas
Sprendimas: patvirtinti vertinimo laišką, kurį po 2020 m. spalio 2 d. už žmonėms tarnaujančią 
ekonomiką atsakingo vykdomojo Komisijos pirmininko pavaduotojo Valdžio Dombrovskio, 
paskirto atsakingu už prekybos sritį, viešojo klausymo turi pateikti pirmininkas koordinatorių 
vardu. 
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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/ 
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