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NOTULEN
Vergadering van 24 februari 2021, 9.00 - 12.00 uur en 16.45 - 18.45 uur,

en 25 februari 2021, 13.45 - 15.45 uur

BRUSSEL

József Antall 6Q2 en deelname op afstand

De vergadering wordt op 24 februari 2021 om 9.08 uur geopend onder voorzitterschap van 
Bernd Lange (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda INTA_OJ(2021)0224_1v01-00

De agenda wordt aangenomen.

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

11 januari 2021 PE 663.214v01-00
27-28 januari 2021 PE 680.829v01-00

De notulen worden goedgekeurd.

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

De besluiten die tijdens de coördinatorenvergadering van 28 januari, 11 februari 2021 
en 25 februari 2021 door de coördinatoren zijn genomen, zijn opgenomen in de notulen 
van de vergadering van vandaag (bijlage 1).
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4. Mededelingen van de voorzitter

Spreker: Bernd Lange

5. Stand van zaken met betrekking tot de handhaving van het handelsbeleid van de 
EU 

INTA/9/05231
 Gedachtewisseling met Denis Redonnet, hoofd handhaving voor de handel 

(CTEO), over de handhaving van het hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling in de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea, en over 
het enkel toegangspunt

Sprekers: Bernd Lange, Dennis Redonnet (EC), Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Margarida Marques, Marie-Pierre Vedrenne, Markus Buchheit, Heidi Hautala, Jan 
Zahradil, Emmanuel Maurel, Seán Kelly, Pedro Silva Pereira, Liesje Schreinemacher, 
Agnes Jongerius.

6. Transparantie- en vergunningsmechanisme voor de uitvoer van COVID-19-
vaccins

Sprekers: Bernd Lange, Dennis Redonnet (EC), Liudas Mažylis, Kathleen Van Brempt, 
Karin Karlsbro, Luisa Regimenti, Sara Matthieu, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, 
Massimiliano Salini.

7. Gedachtewisseling met de Commissie over de brede investeringsovereenkomst 
tussen de EU en China

Sprekers: Bernd Lange, Iuliu Winkler, Maria Martin-Prat (EC), Inma 
Rodríguez-Piñero, Marie-Pierre Vedrenne, Jean-Lin Lacapelle, Reinhard Bütikofer, 
Helmut Scholz, Christophe Hansen, Kathleen Van Brempt, Samira Rafaela, Gabriel 
Mato, Pedro Silva Pereira.

8. EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030: De natuur terug in ons leven brengen

INTA/9/04942
2020/2273(INI)

Rapporteur voor advies:
Saskia Bricmont (Verts/ALE) PA – PE663.251v01-00

Bevoegd:
ENVI* – César Luena (S&D) PR – PE662.048v01-00

AM – PE680.715v01-00
 Behandeling ontwerpadvies

Sprekers: Bernd Lange, Saskia Bricmont, Seán Kelly, Joachim Schuster, Karin 
Karlsbro, Sergio Berlato, Emmanuel Maurel, César Luena, Isabel Carvalhais, Madelaine 
Tuininga (EC), Hélène Perier (EC).
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* * *

*** Stemming ***

9. De digitale toekomst van Europa vormgeven: belemmeringen voor de werking 
van de digitale eengemaakte markt wegnemen en het gebruik van AI voor 
Europese consumenten verbeteren

INTA/9/04408
2020/2216(INI)

Rapporteur voor advies:
Geert Bourgeois (ECR) PA – PE660.373v01-00

AM – PE680.842v01-00
Bevoegd:

IMCO* – Deirdre Clune (PPE) PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00

 Behandeling en goedkeuring amendementen
 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2021, 12.00 uur

*** Einde stemming ***

De vergadering wordt om 12.07 uur geschorst en om 16.46 uur hervat onder voorzitterschap 
van Bernd Lange (voorzitter).

10. Gedachtewisseling met Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een 
economie die werkt voor de mensen en commissaris voor Handel

– Gestructureerde dialoog
 – Presentatie van de mededeling over de herziening van het handelsbeleid

Sprekers: Bernd Lange, Valdis Dombrovskis (uitvoerend vicevoorzitter, EC), 
Christophe Hansen, Kathleen Van Brempt, Karin Karlsbro, Jean-Lin Lacapelle, Saskia 
Bricmont, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Enikő Győri, Marek Belka, Barry Andrews, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Inma Rodríguez-Piñero, Anna Cavazzini, Jörgen 
Warborn, Iuliu Winkler, Agnes Jongerius, Tiziana Beghin, Danuta Maria Hübner.

De vergadering wordt om 18.42 uur geschorst en op 25 februari om 13.46 uur hervat onder 
voorzitterschap van Bernd Lange (voorzitter).
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11. Openbare hoorzitting: De handelsovereenkomst EU-Mercosur

INTA/9/01951
  Gedachtewisseling

Sprekers: Bernd Lange, Pablo Ariel Grinspun (ambassadeur van Argentinië bij de EU), 
Maximiliano Méndez-Parra (London School of Economics), Sophia Paulini (Erasmus 
Universiteit Rotterdam), Luisa Santos (Business Europe), Per Hilmersson (Europees 
Verbond van Vakverenigingen), Jordi Cañas, Sven Simon, Kathleen Van Brempt, 
Marco Campomenosi, Anna Cavazzini, Manuela Ripa, Mazaly Aguilar, Helmut Scholz, 
Gabriel Mato, Christophe Hansen, Margarida Marques, Jérémy Decerle, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Hervé Juvin, Inma Rodríguez-Piñero, Saskia Bricmont, Veronique 
Lorenzo (EDEO), Rupert Schlegelmilch (EC). 

* * *

*** Stemming *** 

12. De digitale toekomst van Europa vormgeven: belemmeringen voor de werking 
van de digitale eengemaakte markt wegnemen en het gebruik van AI voor 
Europese consumenten verbeteren 

INTA/9/04408

2020/2216(INI)

Rapporteur voor advies:
Geert Bourgeois (ECR) PA – PE660.373v01-00

AM – PE680.842v01-00
Bevoegd:

IMCO* – Deirdre Clune (PPE) PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies
 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2021, 12.00 uur

Besluit
Het ontwerpadvies wordt goedgekeurd: met 36 stemmen voor en 4 tegen bij 3 
onthoudingen.

13. Sluiting namens de Europese Unie van een 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
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*** 2020/0230(NLE) 10643/2020 – C9-0424/2020

Rapporteur:
Jörgen Warborn (PPE) PR – PE658.924v01-00

Bevoegd:
INTA

Advies:
ITRE  Besluit: geen advies
AGRI  Besluit: geen advies
PECH  Besluit: geen advies

 Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)
 Termijn voor de indiening van amendementen: 12 november 2020, 12.00 uur

Besluit
De ontwerpaanbeveling wordt goedgekeurd: met 43 stemmen voor en 0 tegen bij 0 
onthoudingen.

*** Einde stemming *** 

14. Rondvraag

15. Datum en plaats volgende vergadering

17 - 18 maart 2021, Brussel

De vergadering wordt om 16.40 uur gesloten.
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BIJLAGE 1
Besluiten van de INTA-coördinatoren

Donderdag 28 januari 2021 (met gesloten deuren)
12.00 - 13.00 uur

Videoconferentie

3.1. Overeenkomst tussen de Unie en het Koninkrijk Thailand met betrekking tot 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/9/05149, 2021/0003(NLE)

Besluit: De aanbeveling voor goedkeuring toewijzen aan de vaste INTA-rapporteur voor 
de staten in de Stille Oceaan, mevrouw Heidi HAUTALA (Verts/ALE), voor 0 
punten. 

4.1. Veerkracht op het gebied van kritieke grondstoffen: de weg naar een grotere 
voorzieningszekerheid en duurzaamheid uitstippelen

Besluit: Een advies opstellen en dit toewijzen aan de ID-Fractie voor 1 punt.

4.2. Het EU-genderactieplan III

Besluit: Een advies opstellen en dit toewijzen aan de S&D-Fractie voor 1 punt.

4.3. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022

Besluit: De voorzitter zal een brief (akkoord van de coördinatoren vereist, zonder 
formele stemming in de commissie) richten aan de voorzitter van BUDG om de 
prioriteiten van INTA uiteen te zetten, zonder een termijn voor de indiening van 
begrotingsamendementen vast te stellen.

8.1. Hoorzittingen in het eerste semester van 2021

Besluit: Het programma voor de hoorzitting over de handelsovereenkomst tussen de EU 
en Mercosur goedkeuren.

11.1. Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het vervoer van levende 
dieren en rituele slachtingen (B9-0449/2020), Dominique Bilde

Besluit: Kennisnemen van de voorgestelde ontwerpresolutie, maar verder geen 
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specifieke vervolgmaatregelen nemen en de indiener overeenkomstig 
artikel 143, lid 6, op de hoogte stellen van het besluit van de commissie.

16. Verzoeken van de fracties

Besluit: 1) Om juridisch advies verzoeken over de beoogde bevoegdheden van de 
Partnerschapsraad en de commissies en over de unilaterale maatregelen die in 
het kader van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het 
VK moeten worden vastgesteld, om een passend interinstitutioneel evenwicht te 
waarborgen in de werking en toepassing van de overeenkomst op het gebied van 
handel, onder andere de naleving van artikel 218, lid 10, VWEU, en de 
toepasselijke interinstitutionele akkoorden; 2) Een technische briefing 
organiseren over de lopende evaluatie van het “15-puntenactieplan” 
(“Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement 
of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade 
Agreements”).

Besluiten van de INTA-coördinatoren

Donderdag 11 februari 2021 (met gesloten deuren)
11.00 - 12.00 uur

Videoconferentie

3.1. Overeenkomst tussen de Unie en de Verenigde Staten van Amerika met 
betrekking tot 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/XXXXX, 2021/XXXX(NLE), bevoegd: INTA

Besluit: De aanbeveling voor goedkeuring toewijzen aan de vaste INTA-rapporteur voor 
de VS, Bernd LANGE (S&D), voor 0 punten. 

3.2. Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en Australië 
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/9/05351, 2021/0029(NLE), bevoegd: INTA

Besluit: De aanbeveling voor goedkeuring toewijzen aan de vaste INTA-rapporteur voor 
Australië/Nieuw-Zeeland, Daniel CASPARY (PPE), voor 0 punten. 

3.3. Overeenkomst tussen de Unie en Argentinië met betrekking tot 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/XXXXX, 2021/XXXX(NLE), bevoegd: INTA

Besluit: De aanbeveling voor goedkeuring toewijzen aan de vaste INTA-rapporteur voor 
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Mercosur, Jordi CAÑAS (Renew), voor 0 punten. 

3.4. Overeenkomst tussen de Unie en Indonesië met betrekking tot 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/XXXXX, 2021/XXXX(NLE), bevoegd: INTA

Besluit: De aanbeveling voor goedkeuring toewijzen aan de vaste INTA-rapporteur voor 
de Asean-landen, Heidi HAUTALA (Verts/ALE), voor 0 punten. 

3.5. Overeenkomst tussen de Unie en Pakistan met betrekking tot 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/XXXXX, 2021/XXXX(NLE), bevoegd: INTA

Besluit: De aanbeveling voor goedkeuring toewijzen aan de vaste INTA-rapporteur voor 
Zuid-Azië, Maximilian KRAH (ID), voor 0 punten. 

10. Input voor het werkprogramma van de Rekenkamer voor 2022

Besluit: De volgende onderwerpen voorstellen aan de Europese Rekenkamer in verband 
met haar werkprogramma voor 2022: 1) Geautoriseerde marktdeelnemers: 
handelsfacilitatie versus bescherming van de financiële belangen van de EU; 
2) Een beoordeling van de tenuitvoerlegging van de verordening inzake 
conflictmineralen in de lidstaten; 3) De tenuitvoerlegging van de 
Commissierichtsnoeren voor de etikettering van producten afkomstig uit de 
Israëlische nederzettingen; 4) Een analyse van het FDI-screeningmechanisme 
en de gevolgen daarvan voor inkomende investeringen; 5) Voortzetting van de 
beoordeling van de MFB aan Oekraïne; 6) Beoordeling van de 
tenuitvoerlegging van de handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK.

12.1. Ontwerpresolutie overeenkomstig artikel 143 van het Reglement over de 
Europese sancties tegen Cambodja, Thierry Mariani (B9-0089/2021)

Besluit: Kennisnemen van de voorgestelde ontwerpresolutie, maar verder geen 
specifieke vervolgmaatregelen nemen en de indiener overeenkomstig 
artikel 143, lid 6, op de hoogte stellen van het besluit van de commissie.

15.1. Juridisch advies inzake de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de 
EU en het VK

Besluit: Intrekking van het verzoek om juridisch advies over de beoogde bevoegdheden 
van de Partnerschapsraad en de commissies en over de unilaterale maatregelen 
die in het kader van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU 
en het VK moeten worden vastgesteld, om een passend interinstitutioneel 
evenwicht te waarborgen in de werking en toepassing van de overeenkomst op 
het gebied van handel.

17. Verzoeken van de fracties
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Besluit: (1) Een gedachtewisseling over de digitalisering van toeleveringsketens 
organiseren tijdens een van de volgende commissievergaderingen, nadat de 
Commissie een voorstel heeft aangenomen; (2) De Commissie uitnodigen voor 
een gedachtewisseling over de eerste handelsbelemmeringen na de voorlopige 
toepassing van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het 
VK tijdens een volgende commissievergadering; (3) In beginsel instemmen met 
een verzoek om een studie over het handelsluik van de associatieovereenkomst 
tussen de EU en Mercosur, en de specifieke invalshoek daarvan tijdens de 
volgende vergadering bepalen; (4) De “algemene beginselen en werkwijze van 
INTA voor uitzonderlijke werkzaamheden op afstand” (goedgekeurd door de 
INTA-coördinatoren op 3 december 2020) wijzigen door het stukje “Elk lid mag 
vergezeld worden door een van zijn/haar geaccrediteerde parlementaire 
medewerkers” te vervangen door “De geaccrediteerde parlementaire 
medewerkers van de leden van de respectieve monitoringgroep (d.w.z. van de 
respectieve vaste rapporteur en de respectieve schaduwrapporteurs), van de 
INTA-voorzitter en van de INTA-coördinatoren mogen aan een respectieve 
monitoringgroepvergadering deelnemen, zelfs als hun lid niet aanwezig is. Alle 
andere INTA-leden mogen vergezeld worden door een van hun geaccrediteerde 
parlementaire medewerkers”; 

19. Rondvraag

Besluit: (1) Input leveren voor de aanbeveling van AFET over de komende top EU-India 
in de vorm van een brief (goed te keuren door de coördinatoren) van de INTA-
voorzitter aan de AFET-voorzitter; (2) Een bijeenkomst organiseren met de 
leden van het Indiase parlement, voorafgaand aan de top EU-India.

Besluiten van de INTA-coördinatoren

Donderdag 25 februari 2021 (met gesloten deuren)
11.00 - 12.00 uur

Videoconferentie

2.1. INTA-vergaderrooster van commissievergaderingen voor 2021

Besluit: Een extra commissievergadering van 2 uur aanvragen, bij voorkeur op 
donderdag 25 maart, zo nodig.

2.2. Input van INTA voor de aanbeveling van AFET over de komende top EU-India

Besluit: Goedkeuring hechten aan de suggesties van INTA en deze schriftelijk aan AFET 
bezorgen met het oog op de opstelling van de aanbeveling over de top EU-India. 

4.1. Beoordeling van de tenuitvoerlegging van artikel 50 VEU, INTA/9/03632, 
2020/2136(INI)

Besluit: Een INTA-advies opstellen in de vorm van een brief van de INTA-voorzitter, 
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overeenkomstig artikel 56. 

8.1. Hoorzittingen in het eerste semester van 2021

Besluit: Goedkeuring hechten aan het programma voor de hoorzitting over 
“Handelsgerelateerde aspecten en gevolgen van COVID-19”. 

9.1. Eventuele aanvullende voor 2021 aan te vragen studies en workshops

Besluit: Verzoeken om een studie over het onderwerp “Het handelsluik van de 
associatieovereenkomst EU-Mercosur”, en het bereik van deze studie bepalen.  

11.1. Ontwerpresolutie overeenkomstig artikel 143 van het Reglement over de over de 
noodzaak van een grotere inzet van de EU bij de bestrijding van christenhaat (B9-
0106/2021)

Besluit: Kennisnemen van de voorgestelde ontwerpresolutie, maar verder geen 
specifieke vervolgmaatregelen nemen en de indiener overeenkomstig 
artikel 143, lid 6, op de hoogte stellen van het besluit van de commissie.

14.1. Benoeming van een door het EP voorgedragen kandidaat voor een 
deskundigenpanel dat de Commissie bijstaat bij de selectie van kandidaten om de 
taak van lid van een internationaal investeringsgerecht of -tribunaal op te nemen

Besluit: Overeenkomstig artikel 27, lid 3, de volgende twee namen ter goedkeuring aan 
de Conferentie van voorzitters voorleggen: eerste prioriteit (brede politieke 
steun): de heer Melchior WATHELET (hoogleraar rechten, voormalig rechter 
bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen), en tweede prioriteit: 
mevrouw Inge GOVAERE (hoogleraar rechten). Er wordt geoordeeld dat het 
passend is zowel een mannelijke als een vrouwelijke kandidaat voor te dragen, 
aangezien de Commissie op die manier de best geplaatste kandidaat kan kiezen 
om het algemene genderevenwicht van het panel te waarborgen.
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