Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro mezinárodní obchod

INTA(2020)1130_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Mimořádná schůze
Pondělí 30. listopadu 2020, 13:45–15:45 a 16:45–18:45
Úterý 1. prosince 2020, 9:00–12:00
Brusel
Místnost: Altiero Spinelli 1G3 a distanční účast

30. listopadu 2020, 13:45–15:45
1.

Přijetí pořadu jednání

2.

Schválení zápisů ze schůzí:
 26.–27. října 2020

PV – PE660.182v01-00

3.

Sdělení předsedy týkající se rozhodnutí přijatých koordinátory

4.

Sdělení předsedy

5.

Činnosti monitorovacích skupin
INTA/9/01201
 zpráva příslušnému výboru
***

OJ\1218528CS.rtf

CS

PE660.378v01-00
Jednotná v rozmanitosti

CS

Neveřejná schůze
6.

Stav mezinárodních obchodních jednání
INTA/9/00691
 výměna názorů se Sabine Weyandovou, generální ředitelkou GŘ Komise pro
obchod
***

*** Hlasování ***
7.

Rozhodnutí o uzavření dohody, kterou se mění prozatímní dohoda o partnerství
mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně
druhé s ohledem na přistoupení Nezávislého státu Samoa a na budoucí
přistoupení dalších tichomořských ostrovních států
INTA/9/03370
***
2020/0121(NLE)
COM(2020)0254
Zpravodaj:
Herve Juvin (ID)
Příslušný výbor:
INTA
Stanoviska:
DEVE
rozhodnutí: bez stanoviska



8.

PR – PE657.282v01-00

přijetí návrhu doporučení (souhlas)
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 9. listopadu 2020, 17:00

Zavedení režimu Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování,
technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (přepracované znění)
INTA/9/00190
***I
2016/0295(COD)
COM(2016)0616 – C8-0393/2016
Zpravodajka:
Markéta Gregorová (Verts/ALE)
Příslušný výbor:
INTA
Stanoviska:
AFET, JURI (AR)


hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

*** Konec hlasování ***

30. listopadu 2020, 16:45–18:45
9.

Předložení výroční zprávy o provádění obchodních dohod EU

10.

Výměna názorů o přístupu k očkovacím látkám a jinému materiálu

PE660.378v01-00

CS

2/3

OJ\1218528CS.rtf

souvisejícímu s onemocněním COVID-19 v rámci WTO

1. prosince 2020, 9:00–12:00
11.

Prezentace studie výboru STOA nazvané „Technologie blockchain pro
dodavatelské řetězce a mezinárodní obchod“ a výměna názorů na toto téma

12.

Přezkum 15bodového akčního plánu pro lepší provádění a prosazování kapitol
o obchodu a udržitelném rozvoji v dohodách EU o volném obchodu
•
vystoupení Komise
***

Neveřejná schůze
13.

Výměna názorů o aktuálním stavu celní unie mezi EU a Tureckem
***

14.

Různé

15.

Příští schůze
 7. prosince 2020, 13:45–15:45 (Brusel)
 10. prosince 2020, 16:45–18:45 (Brusel)
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PE660.378v01-00

CS

