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DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Neeilinis posėdis
2020 m. lapkričio 30 d., pirmadienis, 13.45–15.45 val. ir 16.45–18.45 val.
2020 m. gruodžio 1 d., antradienis, 9.00–12.00 val.
Briuselis
Salė: Altiero Spinelli 1G3 ir dalyvavimas nuotoliniu būdu

2020 m. lapkričio 30 d. 13.45–15.45 val.
1.

Darbotvarkės tvirtinimas

2.

Posėdžių protokolų tvirtinimas:
 2020 m. spalio 26–27 d.

PV – PE660.182v01-00

3.

Pirmininko pranešimai dėl koordinatorių sprendimų

4.

Pirmininko pranešimai

5.

Stebėsenos grupių veikla
INTA/9/01201
 Ataskaita komitetui
***
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PE660.378v01-00
Suvienijusi įvairovę

LT

Uždaras
6.

Tarptautinės prekybos derybų dabartinė padėtis
INTA/9/00691
 Keitimasis nuomonėmis su Komisijos Prekybos GD generaline direktore Sabine
Weyand
***

*** Balsavimas ***
7.

Sprendimas dėl susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir
Ramiojo vandenyno valstybių laikinasis partnerystės susitarimas, kad būtų
atsižvelgta į Samoa Nepriklausomosios Valstybės prisijungimą ir būsimą kitų
Ramiojo vandenyno salų valstybių prisijungimą, sudarymo
INTA/9/03370
***
2020/0121(NLE)
COM(2020)0254
Pranešėjas:
Herve Juvin (ID)
Atsakingas komitetas:
INTA
Nuomonę teikiantis komitetas:
DEVE
Sprendimas: nuomonės neteikti



8.

PR – PE657.282v01-00

Rekomendacijos projekto tvirtinimas (pritarimas)
Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. lapkričio 9 d. 17.00 val.

Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių
tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolės režimo
nustatymas (nauja redakcija)
INTA/9/00190
***I
2016/0295(COD)
COM(2016)0616 – C8-0393/2016
Pranešėja:
Markéta Gregorová (Verts/ALE)
Atsakingas komitetas:
INTA
Nuomonę teikiantys komitetai:
AFET, JURI (AR)


Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

*** Balsavimo pabaiga ***

2020 m. lapkričio 30 d. 16.45–18.45 val.
9.

Metinės ataskaitos dėl ES prekybos susitarimų įgyvendinimo pristatymas

PE660.378v01-00
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10.

Keitimasis nuomonėmis dėl galimybės įsigyti vakcinų ir kitų su COVID-19
susijusių priemonių pagal PPO sistemą

2020 m. gruodžio 1 d. 9.00–12.00 val.
11.

STOA tyrimo „Blokų grandinė tiekimo grandinėms ir tarptautinei prekybai“
pristatymas ir keitimasis nuomonėmis

12.

15 punktų veiksmų plano dėl prekybos ir darnaus vystymosi skyrių ES laisvosios
prekybos susitarimuose įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo gerinimo peržiūra
• Komisijos pranešimas
***

Uždaras
13.

Keitimasis nuomonėmis dėl dabartinės padėties, susijusios su ES ir Turkijos
muitų sąjunga
***

14.

Kiti klausimai

15.

Kiti posėdžiai
 2020 m. gruodžio 7 d. 13.45–15.45 val. (Briuselis)
 2020 m. gruodžio 10 d. 16.45–18.45 val. (Briuselis)
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