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PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski

2019-2024

Komisja Handlu Międzynarodowego

INTA(2020)1130_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie nadzwyczajne

Poniedziałek 30 listopada 2020 r., w godz. 13.45 – 15.45 i 16.45 – 18.45

Wtorek 1 grudnia 2020 r., w godz. 9.00 – 12.00

Bruksela

Sala: Altiero Spinelli 1G3 oraz udział zdalny

30 listopada 2020 r., w godz. 13.45 – 15.45

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
 26-27 października 2020 r. PV – PE660.182v01-00

3. Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów

4. Komunikaty przewodniczącego

5. Działalność grup monitorujących
INTA/9/01201
 Sprawozdanie dla komisji

* * *
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Przy drzwiach zamkniętych

6. Stan negocjacji w sprawie handlu międzynarodowego
INTA/9/00691
 Wymiana poglądów z dyrektor generalną DG Trade w Komisji Sabine Weyand

* * *

*** Głosowanie ***

7. Decyzja w sprawie zawarcia umowy zmieniającej Umowę przejściową o 
partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami 
Pacyfiku, z drugiej, w celu uwzględnienia przystąpienia Niezależnego Państwa 
Samoa oraz przyszłych przystąpień innych wyspiarskich państw Pacyfiku
INTA/9/03370
*** 2020/0121(NLE) COM(2020)0254

Sprawozdawca:
Herve Juvin (ID) PR – PE657.282v01-00

Przedm. właśc.:
INTA

Opiniodawcza:
DEVE Decyzja: brak opinii

 Przyjęcie projektu zalecenia (zgoda)
 Termin składania poprawek: 9 listopada 2020 r., godz. 17.00

8. Ustanowienie unijnego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa, 
pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego 
zastosowania (wersja przekształcona)
INTA/9/00190
***I 2016/0295(COD) COM(2016)0616 – C8-0393/2016

Sprawozdawczyni:
Markéta Gregorová (Verts/ALE)

Przedm. właśc.:
INTA

Opiniodawcza:
AFET, JURI (AR)

 Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji 
międzyinstytucjonalnych

*** Koniec głosowania ***

30 listopada 2020 r., w godz. 16.45 – 18.45

9. Prezentacja rocznego sprawozdania z wdrażania umów handlowych UE
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10. Wymiana poglądów na temat dostępu do szczepionek i innych artykułów
związanych z COVID-19 w ramach WTO

1 grudnia 2020 r., w godz. 9.00 – 12.00

11. Prezentacja badania STOA pt. „Łańcuch bloków na potrzeby łańcuchów dostaw 
i handlu międzynarodowego” i wymiana poglądów na jego temat

12. Przegląd 15-punktowego planu działania na rzecz poprawy wdrażania i 
egzekwowania rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju w 
umowach UE o wolnym handlu
• Wystąpienie Komisji

* * *

Przy drzwiach zamkniętych

13. Wymiana poglądów na temat obecnej sytuacji w kwestii unii celnej UE-Turcja

* * *

14. Sprawy różne

15. Następne posiedzenia
 7 grudnia 2020 r., w godz. 13.45 – 15.45 (Bruksela)
 10 grudnia 2020 r., w godz. 16.45 – 18.45 (Bruksela)
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