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Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för internationell handel

INTA_PV_(2020)1012_1

PROTOKOLL
från sammanträdet den 12 oktober 2020 kl. 16.45–18.45

BRYSSEL

Sammanträdet öppnades måndagen den 12 oktober 2020 kl. 16.47 med utskottets ordförande, 
Bernd Lange, som ordförande.

1. Godkännande av föredragningslistan INTA_OJ(2020)1012_1

Föredragningslistan godkändes utan ändringar. 

2. Information från ordföranden om samordnarnas beslut

De beslut som fattades av samordnarna under deras sammanträden den 10 och 
23 september och den 1 och 2 oktober har inkluderats i protokollet från dagens 
sammanträde (bilaga I). 

3. Meddelanden från ordföranden 

4. Offentlig utfrågning: Handelspolitikens dag
INTA/9/04243

 Diskussion (se separat program)

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

6. Kommande sammanträden

 15 oktober 2020 kl. 11.45–12.45 och kl. 13.45–15.45 (Bryssel)

Sammanträdet avslutades kl. 18.53.
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BILAGA I

INTA-samordnarnas beslut

Torsdagen den 10 september 2020 (inom stängda dörrar)
kl. 11.00–12.00

Videokonferens

2.2. Utredningstjänstens rapport om internationell handelspolitik

Beslut: Ordföranden skulle skicka en skrivelse till Europaparlamentets 
generalsekreterare med en uppmaning till bättre samarbete och samordning 
med utredningstjänsten.

2.4. Utskottets sammanträdeskalender från september till december 2020

Beslut: (1) Samordnarna beslutade att insistera på behovet av att bibehålla de 
planerade utskottssammanträdena den 12 oktober (kl. 13.45–15.45) och den 
15 oktober (kl. 11.30–12.30 och 13.45–15.45), särskilt med hänsyn till behovet 
av att upprätthålla den redan flyttade prioriterade diskussionen med 
Frankrikes och Nederländernas ministrar och fördjupa diskussionerna 
i samband med den kommande översynen av handelspolitiken. 
(2) Ordföranden skulle också vid utskottsordförandekonferensen ta upp frågan 
om hur avsaknaden av en fast långsiktig kalender hämmar utskottsarbetet.

2.5. Utskottets språkprofil

Beslut: Samordnarna enades om följande språkprofil för utskottet: (1) När resurserna 
och lokalernas storlek tillåter det kommer tolkning att tillhandahållas för 
utskottets fullständiga språkprofil, dvs. 20 språk: franska, tyska, italienska, 
nederländska, engelska, danska, grekiska, spanska, portugisiska, finska, 
svenska, tjeckiska, estniska, ungerska, litauiska, lettiska, polska, slovakiska, 
bulgariska och rumänska. (2) För sammanträdeslokaler med 16 bås: franska, 
tyska, italienska, nederländska, engelska, danska, grekiska, spanska, 
portugisiska, finska, svenska, tjeckiska, ungerska, polska, slovakiska, 
slovakiska och rumänska. (3) För sammanträdeslokaler med 12 bås: franska, 
tyska, italienska, nederländska, engelska, danska, grekiska, spanska, tjeckiska, 
ungerska, polska och rumänska. (4) För sammanträden på distans med 9 
språk: franska, tyska, italienska, nederländska, engelska, spanska, tjeckiska, 
polska och rumänska. (5) För sammanträden på distans med 7 språk: franska, 
tyska, italienska, nederländska, engelska, spanska och polska. (6) För 
sammanträden på distans med 6 språk: franska, tyska, italienska, 
nederländska, engelska och spanska. Sekretariatet kommer att styra och 
justera dessa språkprofiler i överensstämmelse med de mindre ändringar i 
sammansättningen som uppstår under valperioden.

3.1. Beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska 
unionen och Republiken Honduras om skogslagstiftningens efterlevnad, 
förvaltning av och handel med skog samt import av trävaror till Europeiska 
unionen, INTA/9/03683, 2020/0157(NLE), COM(2020)0340
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Beslut: Samordnarna beslutade att tilldela detta betänkande till INTA:s ständige 
föredragande för frivilliga Flegt-partnerskapsavtal, Karin Karlsbro (RE), för 
noll (0) poäng, och att utarbeta en åtföljande INTA-resolution till 
godkännandet.

3.2. Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpningen av unionens 
tullkvoter och andra importkvoter, INTA/9/03988, 2020/0176(COD)  

Beslut: Samordnarna beslutade att tilldela betänkandet till INTA:s ständige 
föredragande för Förenade kungariket, Christophe Hansen (PPE), för 
0 poäng.

3.3. Förslag till förordning om avskaffande av tullar på vissa produkter, INTA/9/04086 
2020/0253(COD) COM(2020)0496 – C9-0284/2020

Beslut: Samordnarna beslutade att tilldela betänkandet till INTA:s ständige 
föredragande för USA, Bernd Lange (S&D), för 0 poäng.

4.1. EU och försvaret av multilateralismen, INTA/9/03573, 2020/2114(INI)

Beslut: Samordnarna beslutade att tilldela yttrandet till PPE-gruppen för 1 poäng. 

****

4.2. Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen – 
INTA/9/03692 2020/2140(DEC) COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

4.3. Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet – INTA/9/03712
2020/2141(DEC) COM(2020)0288[02] – C9-0221/2020

4.4. Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet – 
INTA/9/03732 2020/2142(DEC) COM(2020)0288[03] – C9-0222/2020

4.5. Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – domstolen – INTA/9/03752
2020/2143(DEC) COM(2020)0288[04] – C9-0223/2020

4.6. Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – revisionsrätten – INTA/9/03772
2020/2144(DEC) COM(2020)0288[05] – C9-0224/2020

4.7. Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén – INTA/9/03792 2020/2145(DEC) COM(2020)0288[06] – C9-
0225/2020

4.8. Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Regionkommittén – INTA/9/03812
2020/2146(DEC) COM(2020)0288[07] – C9-0226/2020

4.9. Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen – 
INTA/9/03832 2020/2147(DEC) COM(2020)0288[08] – C9-0227/2020

4.10. Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska 
unionens byråer för budgetåret 2019: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning 
och kontroll INTA/9/04052 2020/2194(DEC) COM(2020)0288[51] – 
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C9-0282/2020

8.1.

Beslut: Samordnarna beslutade att inte utarbeta yttranden om 
ansvarsfrihetsförfarandet för 2019. 

****

4.11. Rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 2021–2027, INTA/9/00316
*** 2018/0166(APP) COM(2018)0322

Beslut: Samordnarna beslutade att dra tillbaka begäran om ett yttrande.

6.1. Översyn av EU:s handelspolitik

Beslut: Samordnarna beslutade att fastställa en tidsfrist för ändringsförslag till 
förslaget till resolution (ändringsförslag kan inte inges till muntliga frågor). 

13.1. Framställning nr 0520/2020, ingiven av Elise Fleury, fransk medborgare, om en 
begäran om att våtmarknader ska stängas

Beslut: Samordnarna beslutade att ta del av denna framställning, men inte vidta 
någon särskild uppföljande åtgärd och att svara PETI-utskottet i form av en 
skrivelse. I skrivelsen till PETI beslutade man att lyfta fram parlamentets 
tidigare arbete när det gäller olaglig handel med vilda djur och växter, särskilt 
Europaparlamentets resolution av den 2 mars 2017 om EU:s gemensamma 
handelspolitik i samband med tvingande hänsyn till hållbarheten för vilda djur 
och växter (2016/2054 (INI)).

15. Begäranden från politiska grupper

Beslut: Samordnarna beslutade att begära ett rättsligt yttrande över 
överensstämmelsen mellan bestämmelserna om digital handel i avtalet mellan 
USA, Mexiko och Kanada och det övergripande och progressiva avtalet för 
Stillahavspartnerskapet med EU:s allmänna dataskyddsförordning.

16. Övriga frågor

Beslut: Samordnarna beslutade att senarelägga tidsfristen för ingivande av 
ändringsförslag till de två förslagen till yttrande om hållbar bolagsstyrning 
(INTA/9/03542 – 2020/2137 (INI), föredragande: Heidi Hautala) och om 
företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet (INTA/9/03597 – 
2020/2129(INL), föredragande: Bernd Lange) från den 18 september till den 
23 september kl. 13.00.
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INTA-samordnarnas beslut 

Onsdagen den 23 september 2020 (inom stängda dörrar)
kl. 14.00–15.00 

Videokonferens

3. Förberedelser inför utfrågningen av Valdis Dombrovskis, 
verkställande vice ordförande

Beslut: Samordnarna beslutade att anta fem INTA-specifika skriftliga frågor.
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INTA-samordnarnas beslut

Samordnarnas sammanträde
Torsdagen den 1 oktober 2020 (inom stängda dörrar) 

kl. 11.00–12.00

Videokonferens

2.1. Bestämmelserna för omröstning i INTA-utskottet

Beslut: Samordnarna beslutade att godkänna de uppdaterade bestämmelserna för 
omröstning i INTA-utskottet.

3.1. Ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan 
unionen och Norge om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på 
EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska 
unionen INTA/9/04088, 2020/0230(NLE), COM(2020)0479

Beslut: Samordnarna beslutade att tilldela betänkandet till INTA:s ständige 
föredragande för Schweiz, Norge, Island och Liechtenstein, Jörgen Warborn 
(PPE), för 0 poäng.

3.2. Beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling 
mellan unionen och Kuba om ändring av medgivanden när det gäller alla 
tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur 
Europeiska unionen  

Beslut: Samordnarna beslutade att tilldela betänkandet till INTA:s ständige 
föredragande för Centralamerika och Kuba, Gabriel Mato (PPE), för 0 poäng.

4.1. Betänkande om genomförandet av avtalet om Förenade kungarikets utträde ur 
EU, INTA/9/XXXXX, 2020/XXXX (INI)

Beslut: Samordnarna beslutade att utarbeta ett yttrande från INTA-utskottet och 
tilldela det till INTA:s ständiga föredragande för Förenade kungariket, 
Christophe Hansen (PPE), för 0 poäng.

8.1. Utfrågningar under andra halvåret 2020

Beslut: 1) Samordnarna beslutade att godkänna programmet för utfrågningen om 
handelspolitikens dag och att lägga till ett inledningsanförande från 
kommissionens verkställande vice ordförande Valdis Dombrovskis, samt att 
försöka garantera en jämn könsfördelning bland talarna. 2) Samordnarna 
beslutade att godkänna programmet för utfrågningen om 
handelsförbindelserna mellan EU och Kina och att lägga till Kinas 
handelskammare i EU till paneldiskussionen.

15. Begäranden från politiska grupper

Beslut: 1) Samordnarna beslutade att bjuda in kommissionen till ett av INTA-utskottets 
kommande sammanträden om kommissionens nya meddelande om Resiliens 
för råvaror av avgörande betydelse: Att staka ut vägen mot ökad trygghet och 
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hållbarhet 2) Samordnarna beslutade att rekommendera den ständige 
föredraganden att bjuda in chefsförhandlaren för frihandelsavtalet mellan EU 
och Nya Zeeland och Nya Zeelands ambassadör till ett möte i 
övervakningsgruppen för Nya Zeeland om handel och hållbar utveckling.
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INTA-samordnarnas beslut

Samordnarnas sammanträde
Fredagen den 2 oktober 2020 kl. 17.00–18.00

Inom stängda dörrar 
Bryssel 

Lokal: ANTALL 4Q1

Samordnarnas utvärdering av Valdis Dombrovskis, verkställande vice ordförande med 
ansvar för en ekonomi för människor, som utsetts att ansvara för handel 

Beslut: Samordnarna beslutade att godkänna den utvärderingsskrivelse som ska 
läggas fram av ordföranden på samordnarnas vägnar efter den offentliga 
utfrågningen den 2 oktober 2020 av Valdis Dombrovskis, verkställande 
vice ordförande med ansvar för en ekonomi för människor, som utsetts att 
ansvara för handel. 
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ПРИСLIGASTE ЛИЛИСTE-/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ 
LISTINA/DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΑΣΑΣSÄKRINGFATTAD 

ΑΡΟΝΤSALMONELLA VALD/LISTE DE PRENTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELINCI DI PRESENZA

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

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 (*)
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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) 

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
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