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Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Handlu Międzynarodowego

INTA_PV_(2020)1012_1

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 12 października 2020 r. w godz. 16.45–18.45

BRUKSELA

Bernd Lange (przewodniczący) otworzył posiedzenie w poniedziałek 12 października 2020 r. 
o godz. 16.47.

1. Przyjęcie porządku dziennego INTA_OJ(2020)1012_1

Porządek dzienny został przyjęty bez zmian. 

2. Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów

Decyzje podjęte przez koordynatorów na posiedzeniach w dniach 10 i 23 września oraz 
1 i 2 października włączono do protokołu dzisiejszego posiedzenia komisji (załącznik 
1). 

3. Komunikaty przewodniczącego 

4. Wysłuchanie publiczne: Dzień Polityki Handlowej

INTA/9/04243

 Wymiana poglądów (zob. odrębny program)

Głos zabrali: Bernd Lange, Valdis Dombrovskis (KE), Gabriel Felbermayr (Instytut 
Gospodarki Światowej w Kilonii), Joseph Shapiro (Uniwersytet Kalifornijski w 
Berkeley), Sabine Weyand (KE), Ben Butters (Eurochambers), Anaïs Berthier 
(ClientEarth), Christian Ewert (Amfori), Christophe Hansen, Kathleen Van Brempt, 
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Samira Rafaela, Herve Juvin, Heidi Hautala, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Danuta 
Maria Hübner, Margarida Marques, Liesje Schreinemacher, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Joachim Schuster, Manuela Ripa, Iuliu Winkler, Javier Moreno 
Sánchez. 

5. Sprawy różne

6. Następne posiedzenia

 15 października 2020 r. w godz. 11.45–12.45 i 13.45–15.45 (Bruksela)

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 18.53.
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ZAŁĄCZNIK I

Decyzje koordynatorów komisji INTA

Czwartek 10 września 2020 r. (przy drzwiach zamkniętych)
w godz. 11.00–12.00

Wideokonferencja

2.2. Dokument koncepcyjny EPRS pt. „Międzynarodowa polityka handlowa”

Decyzja: przewodniczący wystosuje pismo do sekretarza generalnego PE, wzywając do 
lepszej współpracy i koordynacji z EPRS.

2.4. Kalendarz posiedzeń komisji od września do grudnia 2020 r.

Decyzja: (1) nalegać na konieczność utrzymania planowanych posiedzeń komisji w 
dniach 12 października (w godz. 13.45–15.45) i 15 października (w godz. 11.30–
12.30 i 13.45–15.45), zwłaszcza biorąc pod uwagę konieczność utrzymania 
przełożonej priorytetowej wymiany poglądów z ministrami Francji i Holandii 
oraz pogłębienia wymiany w związku ze zbliżającym się przeglądem polityki 
handlowej; (2) przewodniczący poruszy również na posiedzeniu Konferencji 
Przewodniczących Komisji kwestię, w jaki sposób brak stałego 
długoterminowego kalendarza utrudnia pracę komisji.

2.5. Profil językowy komisji

Decyzja: uzgodnić następujący profil językowy komisji: (1) jeżeli pozwalają na to zasoby 
i wielkość sal, zapewnione zostanie tłumaczenie ustne na pełny profil językowy 
komisji, tj. 20 języków: francuski, niemiecki, włoski, niderlandzki, angielski, 
duński, grecki, hiszpański, portugalski, fiński, szwedzki, czeski, estoński, 
węgierski, litewski, łotewski, polski, słowacki, bułgarski, rumuński; (2) w salach 
posiedzeń z 16 kabinami: francuski, niemiecki, włoski, niderlandzki, angielski, 
duński, grecki, hiszpański, portugalski, fiński, szwedzki, czeski, węgierski, 
polski, słowacki, rumuński; (3) w salach posiedzeń z 12 kabinami: francuski, 
niemiecki, włoski, niderlandzki, angielski, duński, grecki, hiszpański, czeski, 
węgierski, polski, rumuński; (4) na posiedzeniach zdalnych z tłumaczeniem na 9 
języków: francuski, niemiecki, włoski, niderlandzki, angielski, hiszpański, 
czeski, polski, rumuński; (5) na posiedzeniach zdalnych z tłumaczeniem na 7 
języków: francuski, niemiecki, włoski, niderlandzki, angielski, hiszpański, 
polski; (6) na posiedzeniach zdalnych z tłumaczeniem na 6 języków: francuski, 
niemiecki, włoski, niderlandzki, angielski, hiszpański. Sekretariat będzie 
zarządzał tymi profilami i dostosowywał je do niewielkich zmian w składzie, do 
których dojdzie w trakcie kadencji parlamentarnej.

3.1. Decyzja w sprawie w zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią 
Europejską a Republiką Hondurasu dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania 
i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi 
na terytorium Unii Europejskiej, INTA/9/03683, 2020/0157(NLE), COM(2020)0340
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Decyzja: przydzielić to sprawozdanie stałej sprawozdawczyni komisji INTA ds. 
dobrowolnych umów o partnerstwie dotyczących egzekwowania prawa, 
zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa Karin KARLSBRO (RE) za 0 
punktów oraz sporządzić rezolucję towarzyszącą komisji INTA w sprawie 
udzielenia zgody.

3.2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące stosowania unijnych 
kontyngentów taryfowych i innych kontyngentów przywozowych, INTA/9/03988, 
2020/0176(COD) COM(2020)0375 – C9-0274/2020

Decyzja: przydzielić to sprawozdanie stałemu sprawozdawcy komisji INTA ds. 
Zjednoczonego Królestwa Christophe’owi HANSENOWI (PPE) za 0 punktów.

3.3. Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zniesienia ceł na niektóre produkty, 
INTA/9/04086 2020/0253(COD) COM(2020)0496 – C9-0284/2020

Decyzja: przydzielić to sprawozdanie stałemu sprawozdawcy komisji INTA ds. USA 
Berndowi LANGEMU (S&D) za 0 punktów.

4.1. UE a obrona multilateralizmu, INTA/9/03573, 2020/2114(INI)

Decyzja:  przyznać opinię grupie PPE za 1 punkt.

****

4.2. Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Komisja Europejska, INTA/9/03692
2020/2140(DEC) COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

4.3. Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Parlament Europejski, 
INTA/9/03712 2020/2141(DEC) COM(2020)0288[02] – C9-0221/2020

4.4. Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska, 
INTA/9/03732 2020/2142(DEC) COM(2020)0288[03] – C9-0222/2020

4.5. Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości, 
INTA/9/03752 2020/2143(DEC) COM(2020)0288[04] – C9-0223/2020

4.6. Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy, 
INTA/9/03772

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

4.7. Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny, INTA/9/03792 2020/2145(DEC) COM(2020)0288[06] – 
C9-0225/2020

4.8. Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Regionów, 
INTA/9/03812 2020/2146(DEC) COM(2020)0288[07] – C9-0226/2020

4.9. Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich, INTA/9/03832 2020/2147(DEC)

COM(2020)0288[08] – C9-0227/2020
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4.10. Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii 
Europejskiej za rok budżetowy 2019: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola

INTA/9/04052, 2020/2194(DEC) COM(2020)0288[51] – C9-0282/2020

8.1. 

Decyzja:  nie sporządzać opinii w sprawie procedury udzielania absolutorium za 2019 r.

****

4.11. Rozporządzenie Rady określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027, 
INTA/9/00316 *** 2018/0166(APP) COM(2018)0322

Decyzja:  wycofać wniosek o wydanie opinii.

6.1. Przegląd unijnej polityki handlowej

Decyzja: otworzyć termin składania poprawek do projektu rezolucji (podczas gdy pytanie 
wymagające odpowiedzi ustnej nie jest przedmiotem poprawek). 

13.1. Petycja nr 0520/2020, którą złożyła Elise Fleury (Francja), w sprawie zamknięcia 
mokrych targów

Decyzja: zapoznać się z petycją, ale nie podejmować żadnych konkretnych działań 
następczych i przekazać komisji PETI pisemną odpowiedź; w piśmie do komisji 
PETI zwrócić uwagę na wcześniejsze prace w PE w dziedzinie nielegalnego 
handlu dziką fauną i florą, w szczególności na rezolucję PE z dnia 2 marca 2017 
r. w sprawie wspólnej polityki handlowej UE w kontekście wymogów 
dotyczących ochrony dzikiej fauny i flory (2016/2054(INI)).

15. Wnioski grup politycznych

Decyzja: zwrócić się o opinię prawną na temat zgodności przepisów dotyczących handlu 
elektronicznego w umowach USMCA i CPTPP z unijnym ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych.

17. Sprawy różne

Decyzja: przełożyć termin składania poprawek do dwóch projektów opinii w sprawie 
zrównoważonego ładu korporacyjnego (INTA/9/03542 – 2020/2137(INI), 
sprawozdawczyni: Heidi HAUTALA) oraz w sprawie należytej staranności i 
odpowiedzialności przedsiębiorstw (INTA/9/03597 – 2020/2129(INL), 
sprawozdawca: Bernd LANGE) z 18 na 23 września na godz. 13.00.
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Decyzje koordynatorów komisji INTA

Środa 23 września 2020 r. (przy drzwiach zamkniętych)
w godz. 14.00–15.00

Wideokonferencja

3. Przygotowania do wysłuchania wiceprzewodniczącego wykonawczego 
Valdisa Dombrovskisa

Decyzja: przyjąć pięć szczegółowych pytań komisji INTA wymagających odpowiedzi na 
piśmie.
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Decyzje koordynatorów komisji INTA

Posiedzenie koordynatorów
Czwartek 1 października 2020 r. (przy drzwiach zamkniętych)

w godz. 11.00–12.00

Wideokonferencja

2.1. Zasady dotyczące głosowania w komisji INTA

Decyzja: zatwierdzić zaktualizowane „Zasady dotyczące głosowania w komisji INTA”.

3.1. Zawarcie w imieniu Unii Europejskiej porozumienia w formie wymiany listów 
między Unią a Norwegią w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich 
kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w 
następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, 

INTA/9/04088, 2020/0230(NLE), COM(2020)0479

Decyzja: przydzielić to sprawozdanie stałemu sprawozdawcy komisji INTA ds. 
Szwajcarii/Norwegii/Islandii/Liechtensteinu Jörgenowi WARBORNOWI (PPE) 
za 0 punktów.

3.2. Decyzja w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej porozumienia w formie 
wymiany listów między Unią a Kubą w sprawie zmiany koncesji dotyczących 
wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE 
CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej,

INTA/9/04110, 2020/0233(NLE), COM(2020)0486

Decyzja: przydzielić to sprawozdanie stałemu sprawozdawcy komisji INTA ds. Ameryki 
Środkowej i Kuby Gabrielowi MATO (PPE) za 0 punktów.

4.1. Sprawozdanie z wykonania umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE, 
INTA/9/XXXXX, 2020/XXXX(INI)

Decyzja:  sporządzić opinię komisji INTA i przydzielić ją stałemu sprawozdawcy komisji 
INTA ds. Zjednoczonego Królestwa Christophe’owi HANSENOWI (PPE) za 0 
punktów.

8.1. Wysłuchania w drugiej połowie 2020 r.

Decyzja: 1) zatwierdzić program wysłuchania w sprawie Dnia polityki handlowej, dodać 
główne wystąpienie inauguracyjne wiceprzewodniczącego wykonawczego 
Komisji Valdisa DOMBROVSKISA oraz dążyć do zagwarantowania równowagi 
płci wśród prelegentów; 2) zatwierdzić program wysłuchania w sprawie 
stosunków handlowych UE-Chiny oraz dodać do dyskusji panelowej Chińską 
Izbę Handlową przy UE.

15. Wnioski grup politycznych
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Decyzja: 1) zaprosić przedstawicieli Komisji na jedno z najbliższych posiedzeń komisji 
INTA w sprawie nowego komunikatu dotyczącego odporności w zakresie 
surowców krytycznych: wytyczanie drogi do większego bezpieczeństwa i 
bardziej zrównoważonego rozwoju; 2) zalecić stałemu sprawozdawcy komisji 
INTA zaproszenie głównego negocjatora ds. umowy o wolnym handlu między 
UE a Nową Zelandią oraz ambasadora Nowej Zelandii na posiedzenie grupy 
monitorującej ds. Nowej Zelandii na temat handlu i zrównoważonego rozwoju.
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Decyzje koordynatorów komisji INTA

Posiedzenie koordynatorów
Piątek 2 października 2020 r. w godz. 17.00–18.00

Przy drzwiach zamkniętych
Bruksela

Sala: ANTALL 4Q1

Ocena przez koordynatorów Valdisa Dombrovskisa, wiceprzewodniczącego 
wykonawczego do spraw gospodarki służącej ludziom, wyznaczonego do przejęcia 
odpowiedzialności za handel
Decyzja: zatwierdzić pismo w sprawie oceny, które ma zostać złożone przez przewodniczącego 
w imieniu koordynatorów w następstwie wysłuchania publicznego Valdisa Dombrovskisa, 
wiceprzewodniczącego wykonawczego do spraw gospodarki służącej ludziom, wyznaczonego 
do przejęcia odpowiedzialności za handel, które odbyło się 2 października 2020 r. 
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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 
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