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Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru comerț internațional

INTA_PV_(2020)1012_1

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 12 octombrie 2020, 16.45-18.45

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă joi, 12 octombrie 2020, la ora 16.47, fiind prezidată de Bernd 
Lange (președinte).

1. Adoptarea ordinii de zi INTA_OJ(2020)1012_1

Ordinea de zi a fost adoptată fără modificări. 

2. Comunicare a președintelui privind deciziile adoptate de coordonatori

Deciziile adoptate de coordonatori cu ocazia reuniunilor din 10 și 23 septembrie și 1 și 2 
octombrie sunt incluse în procesul-verbal al reuniunii de azi (anexa 1). 

3. Comunicări ale președinției 

4. Audiere publică: Ziua politicii comerciale

INTA/9/04243

 Schimb de opinii (a se vedea programul separat)

Au intervenit: 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. Chestiuni diverse

6. Reuniuni următoare

 15 octombrie 2020, 11.45 - 12.45 și 13.45 - 15.45 (Bruxelles)

Reuniunea a fost închisă la ora 18.53.
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ANEXA I

Deciziile coordonatorilor comisiei INTA

Joi, 10 septembrie 2020 (cu ușile închise)
11.00-12.00

Videoconferință

2.2. Document al EPRS privind „Politica comercială internațională”

Decizie: Președintele va trimite o scrisoare Secretarului General al PE prin care se face 
apel la o mai bună cooperare și coordonare cu Serviciul de Cercetare al 
Parlamentului European.

2.4. Calendarul reuniunilor comisiei în perioada septembrie-decembrie 2020

Decizie: (1) Se insistă asupra necesității de a menține reuniunile planificate ale comisiei 
din 12 octombrie (13.45-15.45) și 15 octombrie (11.30-12.30, 13.45-15.45), în 
special având în vedere necesitatea de a menține schimbul de opinii prioritar 
reprogramat cu miniștrii francezi și olandezi și de a aprofunda schimburile în 
legătură cu viitoarea revizuire a politicii comerciale; (2) Președintele va supune 
discuției și în cadrul Conferinței președinților de comisie problema modului în 
care lipsa unui calendar pe termen lung constituie un obstacol în activitatea 
comisiei.

2.5. Profilul lingvistic al comisiei

Decizie: Se convine asupra profilului lingvistic standard al comisiei: (1) dacă resursele 
și dimensiunea încăperilor o permit, interpretarea va fi asigurată în profilul 
lingvistic complet al comisiei, și anume 20 de limbi: franceză, germană, italiană, 
neerlandeză, engleză, daneză, greacă, spaniolă, portugheză, finlandeză, 
suedeză, cehă, estonă, maghiară, lituaniană, letonă, polonă, slovacă, bulgară și 
română; (2) pentru săli de reuniune cu 16 cabine de interpretariat: franceză, 
germană, italiană, neerlandeză, engleză, daneză, greacă, spaniolă, portugheză, 
finlandeză, suedeză, cehă, maghiară, polonă, slovacă și română; (3) pentru săli 
de reuniune cu 12 cabine de interpretariat: franceză, germană, italiană, 
neerlandeză, engleză, daneză, greacă, spaniolă, cehă, maghiară, polonă și 
română; (4) pentru reuniuni la distanță cu 9 limbi: franceză, germană, italiană, 
neerlandeză, engleză, spaniolă, cehă, polonă și română; (5) pentru reuniuni la 
distanță cu 7 limbi: franceză, germană, italiană, neerlandeză, engleză, spaniolă 
și polonă; (6) pentru reuniuni la distanță cu 6 limbi: franceză, germană, 
italiană, neerlandeză, engleză și spaniolă. Secretariatul va gestiona și va ajusta 
aceste profiluri în funcție de modificările minore ale componenței, care vor 
interveni pe durata legislaturii.

3.1. Decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar între 
Uniunea Europeană și Republica Indonezia cu privire la aplicarea legislației și 
guvernanța în domeniul forestier și la schimburile comerciale cu produse din lemn 
care intră în Uniunea Europeană INTA/9/03683, 2020/0157(NLE), COM(2020)0340
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Decizie: Se alocă acest raport raportoarei permanente a comisiei INTA pentru 
acordurile de parteneriat voluntare FLEGT, dna Karin Karlsbro (RE), pentru 
zero (0) puncte și se elaborează o rezoluție a comisiei INTA referitoare la acest 
acord.

3.2. Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea 
contingentelor tarifare și a altor contingente de import ale Uniunii INTA/9/03988, 
2020/0176(COD) COM(2020)0375 – C9-0274/2020

Decizie: Se alocă acest raport raportorului permanent al comisiei INTA pentru Regatul 
Unit, dl Christophe HANSEN (PPE), pentru zero (0) puncte.

3.3. Propunere de regulament privind eliminarea taxelor vamale pentru anumite 
produse INTA/9/04086 2020/0253(COD) COM(2020)0496 – C9-0284/2020

Decizie: Se alocă acest raport raportorului permanent al comisiei INTA pentru SUA, dl 
Bernd LANGE (S&D), pentru zero (0) puncte.

4.1. UE și apărarea multilateralismului, INTA/9/03573, 2020/2114(INI)

Decizie:  Se alocă raportul Grupului PPE pentru un (1) punct.

****

4.2. Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE – Comisia Europeană, 
INTA/9/03692 2020/2140(DEC) COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

4.3. Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE – Parlamentul European, 
INTA/9/03712 2020/2141(DEC) COM(2020)0288[02] – C9-0221/2020

4.4. Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE – Consiliul și Consiliul 
European – INTA/9/03732 2020/2142(DEC) COM(2020)0288[03] – 
C9-0222/2020

4.5. Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Curtea de Justiție, 
INTA/9/03752 2020/2143(DEC) COM(2020)0288[04] – C9-0223/2020

4.6. Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Curtea de Conturi, 
INTA/9/03772

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

4.7. Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social 
European - INTA/9/03792 2020/2145(DEC) COM(2020)0288[06] – 
C9-0225/2020

4.8. Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor, 
INTA/9/03812 2020/2146(DEC) COM(2020)0288[07] – C9-0226/2020

4.9. Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Ombudsmanul European, 
INTA/9/03832 2020/2147(DEC) COM(2020)0288[08] – C9-0227/2020
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4.10. Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor 
Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019: performanță, gestiune 
financiară și control, INTA/9/04052, 2020/2194(DEC)

COM(2020)0288[51] – C9-0282/20208.1. 

Decizie:  Să nu elaboreze avize referitoare la procedura de descărcare de gestiune 
pentru exercițiul financiar 2019.

****

4.11. Propunere de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual 
pentru perioada 2021-2027, INTA/9/00316 *** 2018/0166(APP)

COM(2018)0322

Decizie:  Se retrage cererea de elaborare a unui aviz.

6.1. Revizuirea politicii comerciale a UE

Decizie: Se stabilește un termen de depunere a amendamentelor la proiectul de rezoluție 
(nu se depun amendamente la întrebarea cu solicitare de răspuns oral). 

13.1. Petiția nr. 0520/2020, adresată de Elise Fleury, de cetățenie franceză, privind 
solicitarea de a închide piețele în care se sacrifică animalele vii chiar înainte de a fi 
vândute

Decizie: Se ia act de această petiție, însă nu se întreprinde nicio acțiune subsecventă 
specifică și se răspunde printr-o scrisoare adresată comisiei PETI. Se 
evidențiază, în scrisoarea către comisia PETI, activitatea din trecut a PE în 
legătură cu subiectul traficului cu specii sălbatice, în special rezoluția 
Parlamentului European din 2 martie 2017 referitoare la politica comercială 
comună a UE în contextul imperativelor de sustenabilitate a faunei sălbatice 
(2016/2054 (INI))

15. Solicitări ale grupurilor politice

Decizie: Se solicită un aviz juridic cu privire la compatibilitatea dispozițiilor din USMCA 
și CPTPP privind comerțul digital cu Regulamentul general al UE privind 
protecția datelor.

17. Chestiuni diverse

Decizie: Se amână termenul de depunere a amendamentelor la cele două proiecte de aviz 
pe tema „Guvernanța corporativă sustenabilă ” [INTA/9/03542-2020/2137 
(INI)], raportoare: Heidi HAUTALA) și privind obligația de diligență 
corporativă și responsabilitatea corporativă (INTA/9/03597-2020/2129 (INL), 
raportor Bernd LANGE), de la 18 septembrie la 23 septembrie, ora 13:00.
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Deciziile coordonatorilor comisiei INTA

Miercuri, 23 septembrie 2020 (cu ușile închise)
14.00-15.00

Videoconferință

3. Pregătirea audierii lui Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv

Decizie: Se adoptă cele cinci întrebări scrise specifice ale INTA.
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Deciziile coordonatorilor comisiei INTA

Reuniune a coordonatorilor
Joi, 1 octombrie 2020 (cu ușile închise)

11.00-12.00

Videoconferință

2.1. Dispoziții privind votul în comisia INTA

Decizie: Se aprobă „Dispozițiile actualizate privind votul în comisia INTA”.

3.1. Încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de 
scrisori între Uniune și Norvegia referitor la modificarea concesiilor privind toate 
contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului 
Unit din Uniunea Europeană, INTA/9/04088, 2020/0230(NLE),

COM(2020)0479

Decizie: Se alocă acest raport raportorului permanent al comisiei INTA pentru 
Elveția/Norvegia/Islanda/Liechtenstein, dl Jörgen WARBORN  (PPE), pentru 
zero (0) puncte.

3.2. Încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de 
scrisori între Uniune și Cuba referitor la modificarea concesiilor privind toate 
contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului 
Unit din Uniunea Europeană,INTA/9/04110, 2020/0233(NLE), COM(2020)0486

Decizie: Se alocă acest raport raportorului permanent al comisiei INTA pentru America 
centrală și Cuba, dl Gabriel MATO (PPE), pentru zero (0) puncte.

4.1. Raport privind punerea în aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit 
din UE, INTA/9/XXXXX, 2020/XXXX (INI)

Decizie:  Se elaborează un aviz INTA și se atribuie raportorului permanent al comisiei 
INTA pentru UK, dl Christophe HANSEN (PPE), pentru 0 puncte .

8.1. Audieri în a doua jumătate a anului 2020

Decizie: 1) Se aprobă programul pentru audierea din Ziua politicii comerciale, 
adăugând o alocuțiune inaugurală pentru vicepreședintele executiv al Comisiei, 
dl Valdis DOMBROVSKIS, și se încearcă asigurarea echilibrului de gen în 
rândul vorbitorilor. 2) Se aprobă programul pentru audierea privind relațiile 
comerciale dintre UE și China prin adăugarea la discuția de grup a Camerei 
chineze de comerț cu UE.

15. Solicitări ale grupurilor politice

Decizie: 1) Se invită Comisia la una dintre viitoarele reuniuni ale comisiei INTA 
referitoare la noua sa comunicare intitulată „Reziliența materiilor prime 
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critice: trasarea unui model pentru îmbunătățirea securității și a durabilității” 
2) Se recomandă raportorului permanent să îl invite pe negociatorul-șef pentru 
ALS UE-Noua Zeelandă și pe ambasadorul Noii Zeelande la o reuniune a 
Grupului de monitorizare pentru Noua Zeelandă cu privire la capitolele privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă
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Deciziile coordonatorilor comisiei INTA

Reuniune a coordonatorilor
Vineri, 2 octombrie 2020, 17.00 – 18.00

Cu ușile închise
Bruxelles

Sala: ANTALL 4Q1

Evaluare efectuată de coordonatori a dlui Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv 
pentru o economie în serviciul cetățenilor, desemnat să preia responsabilitatea pentru 
portofoliul de comerț
Decizie: Se aprobă scrisoarea de evaluare care urmează să fie prezentată de președinte în 
numele coordonatorilor, în urma audierii publice din 2 octombrie 2020 a dlui Valdis 
Dombrovskis, vicepreședinte executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, desemnat să 
preia responsabilitatea pentru portofoliul de comerț. 
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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/ 
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