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Parlamento Europeu
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Comissão do Comércio Internacional

INTA_PV_(2020)1012_1

ATA
Reunião de 12 de outubro de 2020, das 16.45 às 18.45

BRUXELAS

A reunião tem início às 16.47 de segunda-feira, 12 de outubro de 2020, sob a presidência de 
Bernd Lange (presidente).

1. Aprovação da ordem do dia INTA_OJ(2020)1012_1

A ordem do dia é aprovada sem alterações. 

2. Comunicação da presidência sobre as decisões aprovadas pelos coordenadores

As decisões tomadas pelos coordenadores nas reuniões de 10 e 23 de setembro e de 1 e 
2 de outubro foram incluídas na ata da reunião de hoje (Anexo 1). 

3. Comunicações da presidência 

4. Audição pública: Dia da Política Comercial

INTA/9/04243

 Troca de pontos de vista (ver programa separado)

Intervenções: Bernd Lange, Valdis Dombrovskis (CE), Gabriel Felbermayr (Kiel 
Institute for the World Economy), Joseph Shapiro (UC Berkeley), Sabine Weyand (CE), 
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 
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Schreinemacher, Anna-Michelle Asimakopoulou, Joachim Schuster, Manuela Ripa, 
Iuliu Winkler; Javier Moreno Sánchez. 

5. Diversos

6. Próximas reuniões

 15 de outubro de 2020, das 11.45 às 12.45 e das 13.45 às 15.45 (Bruxelas)

A reunião é encerrada às 18.53.
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ANEXO I

Decisões dos coordenadores da Comissão INTA

Quinta-feira, 10 de setembro de 2020 (à porta fechada)
11:00-12:00

Videoconferência

2.2. Documento de reflexão do EPRS sobre a «Política comercial internacional»

Decisão: O presidente envia uma carta ao Secretário-Geral do PE, apelando a uma 
melhor cooperação e coordenação com o EPRS.

2.4. Calendário das reuniões da comissão de setembro a dezembro de 2020

Decisão: (1) Insistir na necessidade de manter as reuniões das comissões previstas para 
12 de outubro (13.45-15.45) e 15 de outubro (11.30-12.30, 13.45-15.45), 
especialmente tendo em conta a necessidade de manter o intercâmbio 
prioritário de pontos de vista reagendado com os ministros francês e neerlandês 
e de aprofundar os intercâmbios relacionados com a próxima revisão da 
política comercial; (2) A Presidência deverá levantar também, na Conferência 
dos Presidentes das Comissões, a questão do modo como a falta de um 
calendário fixo a longo prazo está a prejudicar o trabalho da comissão.

2.5. Perfil linguístico da comissão

Decisão: Concordar com o seguinte perfil linguístico da comissão: (1) Se os recursos e a 
dimensão das salas o permitirem, estará disponível serviço de interpretação no 
perfil linguístico completo da comissão, ou seja, em 20 línguas: francês, alemão, 
italiano, neerlandês, inglês, dinamarquês, grego, espanhol, português, 
finlandês, sueco, checo, estónio, húngaro, lituano, letão, polaco, eslovaco, 
búlgaro e romeno; (2) Para salas de reuniões com 16 cabinas: francês, alemão, 
italiano, neerlandês, inglês, dinamarquês, grego, espanhol, português, 
finlandês, sueco, checo, húngaro, polaco, eslovaco e romeno; (3) Para salas de 
reuniões com 12 cabinas: francês, alemão, italiano, neerlandês, inglês, 
dinamarquês, grego, espanhol, checo, húngaro, polaco e romeno. (4) Para 
reuniões a distância com 9 línguas: francês, alemão, italiano, neerlandês, 
inglês, espanhol, checo, polaco e romeno. (5) Para reuniões a distância com 7 
línguas: francês, alemão, italiano, neerlandês, inglês, espanhol e polaco. 
(6) Para reuniões a distância com 6 línguas: francês, alemão, italiano, 
neerlandês, inglês e espanhol. O Secretariado gere e ajusta estes perfis de 
acordo com as pequenas alterações na composição que ocorrem durante a 
legislatura.

3.1. Decisão relativa à celebração do Acordo de Parceria Voluntário entre a União 
Europeia e a República das Honduras relativo à aplicação da legislação, à 
governação e ao comércio no setor florestal no que respeita aos produtos de madeira 
importados para a União Europeia, INTA/9/03683, 2020/0157(NLE), 
COM(2020)0340
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Decisão: Atribuir este relatório ao relator permanente da Comissão INTA para os APV 
FLEGT, Karin KARLSBRO (RE), por zero (0) pontos, e elaborar uma resolução 
da Comissão INTA que acompanhe a aprovação.

3.2. Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à aplicação de 
contingentes pautais e outros contingentes de importação da União, INTA/9/03988, 
2020/0176(COD) COM(2020)0375 – C9-0274/2020

Decisão: Atribuir este relatório ao relator permanente da Comissão INTA para o Reino 
Unido, Christophe HANSEN (PPE), por zero (0) pontos.

3.3. Proposta de regulamento relativo à eliminação dos direitos aduaneiros sobre 
determinados produtos, INTA/9/04086 2020/0253 (COD) COM(2020)0496 – C9-
0284/2020

Decisão: Atribuir este relatório ao relator permanente da Comissão INTA para os EUA, 
Bernd LANGE (S&D), por zero (0) pontos.

4.1. A UE e a defesa do multilateralismo, INTA/9/03573, 2020/2114 (INI)

Decisão:  Atribuir o parecer ao grupo PPE por 1 ponto.

****

4.2. Quitação 2019: Orçamento geral da UE - Comissão Europeia, INTA/9/03692
2020/2140(DEC) COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

4.3. Quitação 2019: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu, INTA/9/03712
2020/2141(DEC) COM(2020)0288[02] – C9-0221/2020

4.4. Quitação 2019: Orçamento geral da UE - Conselho e Conselho Europeu, 
INTA/9/03732 2020/2142(DEC) COM(2020)0288[03] – C9-0222/2020

4.5. Quitação 2019: Orçamento geral da UE - Tribunal de Justiça, INTA/9/03752
2020/2143(DEC) COM(2020)0288[04] – C9-0223/2020

4.6. Quitação 2019: Orçamento geral da UE - Tribunal de Contas, INTA/9/03772

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

4.7. Quitação 2019: Orçamento geral da UE - Comité Económico e Social Europeu, 
INTA/9/03792 2020/2145(DEC) COM(2020)0288[06] – C9-0225/2020

4.8. Quitação 2019: Orçamento geral da UE - Comité das Regiões, INTA/9/03812
2020/2146(DEC) COM(2020)0288[07] – C9-0226/2020

4.9. Quitação 2019: Orçamento geral da UE - Provedor de Justiça Europeu, 
INTA/9/03832 2020/2147(DEC) COM(2020)0288[08] – C9-0227/2020

4.10. Relatório sobre a quitação pela execução do orçamento das agências da União 
Europeia para o exercício de 2019: desempenho, gestão financeira e controlo,

INTA/9/04052, 2020/2194(DEC) COM(2020)0288[51] – C9-0282/2020 
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Decisão:  Não redigir pareceres sobre o processo de quitação de 2019.

****

4.11. Regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual para o 
período de 2021 a 2027, INTA/9/00316 *** 2018/0166(APP)

COM(2018)0322

Decisão:  Retirar o pedido de parecer.

6.1. Revisão da política comercial da UE

Decisão: Estabelecer um prazo para a apresentação de alterações ao projeto de 
resolução (embora a pergunta oral não esteja sujeita a alterações). 

13.1. Petição n.º 0520/2020, apresentada por Elise Fleury, de nacionalidade francesa, 
sobre o encerramento dos mercados de animais vivos para consumo alimentar

Decisão: Tomar conhecimento da petição, não adotar medidas específicas de seguimento 
e responder por carta à Comissão PETI. Salientar na carta à Comissão PETI o 
trabalho desenvolvido anteriormente pelo PE em relação ao tema do tráfico de 
animais selvagens, em particular a resolução do Parlamento Europeu, de 2 de 
março de 2017, sobre a política comercial comum da UE no quadro dos 
imperativos em matéria de preservação das espécies selvagens (2016/2054 
(INI))

15. Pedidos dos grupos políticos

Decisão: Solicitar um parecer jurídico sobre a compatibilidade das disposições em 
matéria de comércio digital previstas no T-MEC e no CPTPP com o RGPD da 
UE.

17. Diversos

Decisão: Adiar o prazo para a apresentação de alterações aos dois projetos de parecer 
sobre a governação sustentável das empresas (INTA/9/03542 - 2020/2137 (INI), 
relatora: Heidi HAUTALA) e sobre o dever de diligência das empresas e a 
responsabilidade empresarial (INTA/9/03597 - 2020/2129(INL)), relator Bernd 
LANGE), de 18 de setembro para 23 de setembro, às 13.00 horas.
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Decisões dos coordenadores da Comissão INTA

Quarta-feira, 23 de setembro de 2020 (à porta fechada)
14:00-15:00

Videoconferência

3. Preparativos para a audição de Valdis Dombrovskis, vice-presidente 
executivo

Decisão: Aprovar as cinco perguntas escritas específicas da Comissão INTA.
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Decisões dos coordenadores da Comissão INTA

Reunião de coordenadores
Quinta-feira, 1 de outubro de 2020 (à porta fechada)

11:00-12:00

Videoconferência

2.1. Instruções relativas às votações na Comissão INTA

Decisão: Aprovar as instruções atualizadas relativas às votações na Comissão INTA.

3.1. Celebração, em nome da União Europeia, do Acordo sob a forma de Troca de Cartas 
entre a União Europeia e a Noruega no respeitante à alteração das concessões 
previstas em relação a todos os contingentes pautais da lista CLXXV-UE em 
consequência da saída do Reino Unido da União Europeia, INTA/9/04088,

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

Decisão: Atribuir este relatório ao relator permanente da Comissão INTA para a 
Suíça/Noruega/Islândia/Listenstaine, Jörgen WARBORN (PPE), por zero (0) 
pontos.

3.2. Decisão relativa à celebração, em nome da União Europeia, do Acordo sob a forma 
de Troca de Cartas entre a União Europeia e Cuba no respeitante à alteração das 
concessões previstas em relação a todos os contingentes pautais da lista CLXXV-UE 
em consequência da saída do Reino Unido da União Europeia, INTA/9/04110, 
2020/0233(NLE), COM(2020)0486

Decisão: Atribuir este relatório ao relator permanente da Comissão INTA para a América 
Central e Cuba, Gabriel MATO (PPE), por zero (0) pontos.

4.1. Relatório de execução sobre o Acordo de Saída do Reino Unido da UE, 
INTA/9/XXXXX, 2020/XXXX (INI)

Decisão:  Elaborar um parecer da Comissão INTA e atribuí-lo ao relator permanente da 
Comissão INTA para o Reino Unido, Christophe HANSEN (PPE), por zero (0) 
pontos.

8.1. Audições para o segundo semestre de 2020

Decisão: 1) Aprovar o programa para a audição no âmbito do Dia da Política Comercial, 
acrescentando uma intervenção de abertura do vice-presidente executivo da 
Comissão, Valdis DOMBROVSKIS, e procurando garantir o equilíbrio de 
género entre os oradores. 2) Aprovar o programa para a audição sobre as 
relações comerciais UE-China, acrescentando a Câmara de Comércio da China 
junto da UE no painel de debate.

15. Pedidos dos grupos políticos
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Decisão: 1) Convidar a Comissão a participar numa das próximas reuniões da Comissão 
INTA sobre a nova comunicação relativa à resiliência em matérias-primas 
essenciais: o caminho a seguir para mais segurança e sustentabilidade. 2) 
Recomendar ao nosso relator permanente que convide o negociador principal 
dos acordos de comércio livre entre a UE e a Nova Zelândia e o embaixador da 
Nova Zelândia para uma reunião do Grupo de Acompanhamento para a Nova 
Zelândia sobre o comércio e o desenvolvimento sustentável.
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Decisões dos coordenadores da Comissão INTA

Reunião de coordenadores
Sexta-feira, 2 de outubro de 2020, das 17.00 às 18.00

À porta fechada
Bruxelas

Sala: ANTALL 4Q1

Avaliação pelos coordenadores de Valdis Dombrovskis, vice-presidente executivo 
responsável pela pasta «Uma Economia ao Serviço das Pessoas», nomeado responsável 
pela pasta do comércio
Decisão: Aprovar a carta de avaliação a apresentar pelo presidente em nome dos 
coordenadores, na sequência da audição pública, realizada em 2 de outubro de 2020, de Valdis 
Dombrovskis, vice-presidente executivo responsável pela pasta «Uma Economia ao Serviço 
das Pessoas», nomeado responsável pela pasta do comércio. 
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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/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten
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