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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по международна търговия

INTA(2020)1130_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Извънредно заседание

Понеделник, 30 ноември 2020 г., 13.45–15.45 ч. и 16.45–18.45 ч.

Вторник, 1 декември 2020 г., 9.00–12.00 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (1G3) и дистанционно заседание

30 ноември 2020 г., 13.45–15.45 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията:
 26-27 октомври 2020 г. PV – PE660.182v01-00

3. Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите

4. Съобщения на председателя

5. Дейности на групите за наблюдение
INTA/9/01201
 Докладване пред комисията

* * *
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При закрити врати

6. Актуално състояние на международните търговски преговори
INTA/9/00691
 Размяна на мнения със Забине Веянд, генерален директор на ГД „Търговия“, 

Европейска комисия

* * *

*** Време за гласуване ***

7. Решение за сключване на споразумение за изменение на Временното
споразумение за партньорство между Европейската общност, от една
страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна, с оглед на
присъединяването на Независимата държава Самоа и бъдещите
присъединявания на други тихоокеански островни държави
INTA/9/03370
*** 2020/0121(NLE) COM(2020)0254

Докладчик:
Ерве Жювен (ID) PR – PE657.282v01-00

Водеща:
INTA

Подпомагаща:
DEVE Решение: без становище

 Приемане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)
 Краен срок за внасяне на измененията: 9 ноември 2020 г., 17.00 ч.

8. Въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, 
брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна
употреба (преработен)
INTA/9/00190
***I 2016/0295(COD) COM(2016)0616 – C8-0393/2016

Докладчик:
Маркета Грегорова (Verts/ALE)

Водеща:
INTA

Подпомагащи:
AFET, JURI (AR)

 Гласуване относно временното споразумение вследствие на
междуинституционални преговори

*** Край на гласуването ***

30 ноември 2020 г., 16.45–18.45 ч.
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9. Представяне на годишния доклад относно изпълнението на търговските
споразумения на ЕС

10. Размяна на мнения относно достъпа до ваксини и други материали, 
свързани с COVID-19, в рамките на СТО

1 декември 2020 г., 9.00–12.00 ч.

11. Представяне и размяна на мнения относно проучване на Комитета за
бъдещето на науката и технологиите (STOA) на тема „Блокова верига за
веригите за доставка и международната търговия“

12. Преглед на плана за действие от 15 точки за подобряване на изпълнението
и прилагането на главите относно търговията и устойчивото развитие в
споразуменията на ЕС за свободна търговия
• Изложение на Комисията

* * *

При закрити врати

13. Размяна на мнения относно актуалното състояние на митническия съюз
между ЕС и Турция

* * *

14. Разни въпроси

15. Следващи заседания
 7 декември 2020 г., 13.45–15.45 ч. (Брюксел)
 10 декември 2020 г., 16.45–18.45 ч. (Брюксел)
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