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Europees Parlement
2019-2024

Commissie internationale handel

INTA_PV_(2020)1012_1

NOTULEN
Vergadering van 12 oktober 2020, 16.45 - 18.45 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 12 oktober 2020 om 16.47 uur geopend onder 
voorzitterschap van Bernd Lange (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda INTA_OJ(2020)1012_1

De agenda wordt zonder wijzigingen aangenomen. 

2. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren

De besluiten die tijdens de coördinatorenvergaderingen van 10 en 23 september en van 
1 en 2 oktober door de coördinatoren zijn genomen, zijn opgenomen in de notulen van 
de vergadering van vandaag (bijlage I). 

3. Mededelingen van de voorzitter 

4. Openbare hoorzitting: Dag van het handelsbeleid

INTA/9/04243

 Gedachtewisseling (zie afzonderlijk programma)

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

5. Rondvraag

6. Volgende vergaderingen

 15 oktober 2020, 11.45 - 12.45 uur en 13.45 - 15.45 uur (Brussel)

De vergadering wordt om 18.53 uur gesloten.



PV\1216133NL.docx 3/13 PE659.015v01-00

NL

BIJLAGE I

Besluiten van de INTA-coördinatoren

Donderdag 10 september 2020 (met gesloten deuren)
11.00 - 12.00 uur

Videoconferentie

2.2. Ideeëndocument van de EPRS over het internationaal handelsbeleid

Besluit: de voorzitter zal de secretaris-generaal van het Europees Parlement een brief 
toesturen waarin hij pleit voor betere samenwerking en coördinatie met de 
EPRS.

2.4. Vergaderrooster voor de periode van september tot december 2020

Besluit: 1) beklemtonen dat de commissievergaderingen van 12 oktober (13.45 - 
15.45 uur) en 15 oktober (11.30 - 12.30 uur en 13.45 - 15.45 uur) moeten 
doorgaan zoals gepland en daarbij met name wijzen op het belang van de reeds 
verschoven prioritaire gedachtewisseling met Franse en Nederlandse ministers 
en van het intensiveren van de uitwisselingen met betrekking tot de aankomende 
toetsing van het handelsbeleid; 2) de voorzitter zal de kwestie van het gebrek 
aan een vaste langetermijnkalender en de gevolgen daarvan voor de 
werkzaamheden van de commissie ook tijdens de Conferentie van 
commissievoorzitters aan de orde stellen.

2.5. Talenprofiel van de commissie

Besluit: instemmen met het volgende talenprofiel van de commissie: 1) indien de 
beschikbare middelen en de capaciteit van de zaal dit toelaten, zal in het 
volledige talenprofiel van de commissie (d.w.z. in twintig talen) worden getolkt, 
namelijk in het Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Engels, Deens, Grieks, 
Spaans, Portugees, Fins, Zweeds, Tsjechisch, Ests, Hongaars, Litouws, Lets, 
Pools, Slowaaks, Bulgaars en Roemeens; 2) in vergaderzalen met 
zestien cabines zal worden getolkt in het Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, 
Engels, Deens, Grieks, Spaans, Portugees, Fins, Zweeds, Tsjechisch, Hongaars, 
Pools, Slowaaks en Roemeens; 3) in vergaderzalen met twaalf cabines zal 
worden getolkt in het Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Engels, Deens, 
Grieks, Spaans, Tsjechisch, Hongaars, Pools en Roemeens; 4) tijdens 
vergaderingen op afstand met negen talen zal worden getolkt in het Frans, 
Duits, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans, Tsjechisch, Pools en Roemeens; 
5) tijdens vergaderingen op afstand met zeven talen zal worden getolkt in het 
Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans en Pools; 6) tijdens 
vergaderingen op afstand met zes talen zal worden getolkt in het Frans, Duits, 
Italiaans, Nederlands, Engels en Spaans. De profielen zullen door het 
secretariaat worden beheerd en aangepast op basis van de kleine veranderingen 
in samenstelling die zich tijdens de zittingsperiode zullen voordoen.

3.1. Besluit inzake de sluiting van de Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst tussen de 
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Europese Unie en de Republiek Honduras inzake wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de 
Europese Unie
(INTA/9/03683 – 2020/0157(NLE) – COM(2020)0340)

Besluit: dit verslag voor nul (0) punten toewijzen aan de vaste INTA-rapporteur voor 
vrijwillige partnerschapsovereenkomsten met betrekking tot Flegt, Karin 
KARLSBRO (RE), en een bijbehorende INTA-resolutie opstellen met het oog op 
goedkeuring.

3.2. Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van 
de tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota
(INTA/9/03988 – 2020/0176(COD) – COM(2020)0375 – C9-0274/2020)

Besluit: dit verslag voor nul (0) punten toewijzen aan de vaste INTA-rapporteur voor het 
Verenigd Koninkrijk, Christophe HANSEN (PPE).

3.3. Voorstel voor een verordening betreffende de afschaffing van de douanerechten op 
bepaalde producten
(INTA/9/04086 – 2020/0253(COD) – COM(2020)0496 – C9-0284/2020)

Besluit: dit verslag voor nul (0) punten toewijzen aan de vaste INTA-rapporteur voor de 
Verenigde Staten, Bernd LANGE (S&D).

4.1. De EU en de verdediging van het multilateralisme
(INTA/9/03573 – 2020/2114(INI))

Besluit: dit advies voor één (1) punt toewijzen aan de PPE-Fractie.

****

4.2. Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie
(INTA/9/03692 – 2020/2140(DEC) – COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020)

4.3. Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU – Europees Parlement
(INTA/9/03712 – 2020/2141(DEC) – COM(2020)0288[02] – C9-0221/2020)

4.4. Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU – Raad en Europese Raad
(INTA/9/03732 – 2020/2142(DEC) – COM(2020)0288[03] – C9-0222/2020)

4.5. Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU – Hof van Justitie
(INTA/9/03752 – 2020/2143(DEC) – COM(2020)0288[04] – C9-0223/2020)

4.6. Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU – Rekenkamer 
(INTA/9/03772 – 2020/2144(DEC) – COM(2020)0288[05] – C9-0224/2020)

4.7. Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal 
Comité
(INTA/9/03792 – 2020/2145(DEC) – COM(2020)0288[06] – C9-0225/2020)

4.8. Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU – Europees Comité van de Regio’s
(INTA/9/03812 – 2020/2146(DEC) – COM(2020)0288[07] – C9-0226/2020)
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4.9. Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU – Europese Ombudsman
(INTA/9/03832 – 2020/2147(DEC) – COM(2020)0288[08] – C9-0227/2020)

4.10. Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de 
agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019: prestaties, 
financieel beheer en controle
(INTA/9/04052 – 2020/2194(DEC) – COM(2020)0288[51] – C9-0282/2020 8.1.) 

Besluit: geen adviezen opstellen inzake de kwijting van 2019.

****

4.11. Verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de 
jaren 2021-2027
(INTA/9/00316 *** 2018/0166(APP) – COM(2018)0322)

Besluit: het verzoek om advies intrekken.

6.1. Toetsing van het handelsbeleid van de EU

Besluit: een termijn vaststellen voor de indiening van amendementen op de 
ontwerpresolutie (met uitzondering van mondelinge vragen). 

13.1. Verzoekschrift nr. 0520/2020, ingediend door Elise Fleury (Franse nationaliteit), 
met het verzoek om sluiting van markten met verse producten (“wet markets”)

Besluit: kennisnemen van dit verzoekschrift, maar hieraan geen specifieke opvolging 
geven; PETI schriftelijk antwoorden en in de brief de aandacht vestigen op 
eerdere parlementaire werkzaamheden met betrekking tot de illegale handel in 
wilde dieren en planten, en met name op de resolutie van het Europees 
Parlement van 2 maart 2017 over het gemeenschappelijk handelsbeleid van de 
EU in de context van duurzaamheidsvereisten voor natuurlijke fauna 
(2016/2054(INI)).

15. Verzoeken van de fracties

Besluit: verzoeken om juridisch advies inzake de verenigbaarheid van de bepalingen 
betreffende digitale handel in de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van 
Amerika, Mexico en Canada (USMCA) en het alomvattend en vooruitstrevend 
trans-Pacifisch partnerschap (CPTPP) met de AVG van de EU.

17. Rondvraag

Besluit: de termijn voor de indiening van amendementen op de twee ontwerpadviezen 
inzake duurzame corporate governance (INTA/9/03542 – 2020/2137(INI), 
rapporteur: Heidi HAUTALA) en zorgvuldigheidsplicht en 
verantwoordingsplicht voor ondernemingen (INTA/9/03597 – 2020/2129(INL), 
rapporteur: Bernd LANGE) verschuiven van 18 september naar 23 september 
om 13.00 uur.
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Besluiten van de INTA-coördinatoren

Woensdag 23 september 2020 (met gesloten deuren)
14.00 - 15.00 uur

Videoconferentie

3. Voorbereidingen voor de hoorzitting met Valdis Dombrovskis, uitvoerend 
vicevoorzitter

Besluit: goedkeuring hechten aan de vijf specifieke schriftelijke vragen van INTA.
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Besluiten van de INTA-coördinatoren

Coördinatorenvergadering
Donderdag 1 oktober 2020 (met gesloten deuren)

11.00 - 12.00 uur

Videoconferentie

2.1. Regels voor stemmingen in de commissie INTA

Besluit: goedkeuring hechten aan de herziene regels voor stemmingen in de commissie 
INTA.

3.1. Sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een 
briefwisseling tussen de Unie en Noorwegen betreffende de wijziging van de 
concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg 
van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
(INTA/9/04088 – 2020/0230(NLE) – COM(2020)0479)

Besluit: dit verslag voor nul (0) punten toewijzen aan de vaste INTA-rapporteur voor 
Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, Jörgen WARBORN (PPE).

3.2. Besluit betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst in 
de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en Cuba betreffende de wijziging van 
de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten naar 
aanleiding van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
(INTA/9/04110 – 2020/0233(NLE) – COM(2020)0486)

Besluit: dit verslag voor nul (0) punten toewijzen aan de vaste INTA-rapporteur voor 
Midden-Amerika en Cuba, Gabriel MATO (PPE).

4.1. Uitvoeringsverslag over het akkoord over de terugtrekking van het VK uit de EU
(INTA/9/XXXXX – 2020/XXXX(INI))

Besluit: een INTA-advies opstellen en dit voor nul (0) punten toewijzen aan de vaste 
INTA-rapporteur voor het Verenigd Koninkrijk, Christophe HANSEN (PPE).

8.1. Hoorzittingen in de tweede helft van 2020

Besluit: 1) goedkeuring hechten aan het programma voor de hoorzitting in het kader van 
de Dag van het handelsbeleid en daaraan een openingstoespraak toevoegen van 
de uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie, Valdis DOMBROVSKIS; 
genderevenwicht onder de sprekers proberen te waarborgen; 2) goedkeuring 
hechten aan het programma voor de hoorzitting over de handelsbetrekkingen 
tussen de EU en China, en de Chinese Kamer van Koophandel bij de EU 
toevoegen aan de paneldiscussie.

15. Verzoeken van de fracties



PE659.015v01-00 8/13 PV\1216133NL.docx

NL

Besluit: 1) de Commissie uitnodigen voor een van de aankomende INTA-vergaderingen 
over de nieuwe mededeling getiteld “Veerkracht op het gebied van kritieke 
grondstoffen: de weg naar een grotere voorzieningszekerheid en duurzaamheid 
uitstippelen”; 2) de vaste INTA-rapporteur aanbevelen de 
hoofdonderhandelaar van de EU voor de vrijhandelsovereenkomst met Nieuw-
Zeeland en de ambassadeur van Nieuw-Zeeland uit te nodigen voor een 
vergadering van de monitoringgroep voor Nieuw-Zeeland over handel en 
duurzame ontwikkeling.
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Besluiten van de INTA-coördinatoren

Coördinatorenvergadering
Vrijdag 2 oktober 2020, 17.00 - 18.00 uur

Met gesloten deuren
Brussel

Zaal: ANTALL 4Q1

Beoordeling door de coördinatoren van Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter 
voor “Een economie die werkt voor de mensen”, die is aangewezen om de 
handelsportefeuille op zich te nemen

Besluit: goedkeuring hechten aan de beoordelingsbrief die namens de coördinatoren 
door de voorzitter zal worden verstuurd naar aanleiding van de openbare 
hoorzitting van 2 oktober 2020 met Valdis Dombrovskis, uitvoerend 
vicevoorzitter voor “Een economie die werkt voor de mensen”, die is 
aangewezen om de handelsportefeuille op zich te nemen. 
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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 

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
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