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Parlamentul European

2019-2024

Comisia pentru comerț internațional

INTA(2020)1130_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune extraordinară

Luni, 30 noiembrie 2020, 13.45 - 15.45 și 16.45 - 18.45

Marți, 1 decembrie 2020, 9.00 - 12.00

Bruxelles

Sala: Altiero Spinelli 1G3 și participare de la distanță

30 noiembrie 2020, 13.45 - 15.45

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din
 26-27 octombrie 2020 PV – PE660.182v01-00

3. Comunicare a președinției privind deciziile adoptate de coordonatori

4. Comunicări ale președinției

5. Activitățile grupurilor de monitorizare
INTA/9/01201
 Raport prezentat comisiei

* * *
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Cu ușile închise

6. Stadiul negocierilor comerciale internaționale
INTA/9/00691
 Schimb de opinii cu Sabine Weyand, directoare generală a DG Comerț, Comisia 

Europeană

* * *

*** Votare ***

7. Decizie privind încheierea acordului de modificare a Acordului interimar de 
parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, 
pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Statului Independent Samoa și 
de viitoarele aderări ale altor state insulare din Pacific
INTA/9/03370
*** 2020/0121(NLE) COM(2020)0254

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

Comisie competentă:
INTA

Avize:
DEVE Decizie: fără aviz

 Adoptarea proiectului de recomandare (aprobare)
 Termen de depunere a amendamentelor: 9 noiembrie 2020, 17.00

8. Instituirea unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, 
serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește 
produsele cu dublă utilizare (reformare)
INTA/9/00190
***I 2016/0295(COD) COM(2016)0616 – C8-0393/2016

Raportoare:
Markéta Gregorová (Verts/ALE)

Comisie competentă:
INTA

Avize:
AFET, JURI (AR)

 Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

*** Sfârșitul votării ***

30 noiembrie 2020, 16.45 - 18.45

9. Prezentarea Raportului anual privind punerea în aplicare a acordurilor 
comerciale ale UE
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10. Schimb de opinii privind accesul la vaccinuri și la alte materiale legate de 
COVID-19 în cadrul OMC

1 decembrie 2020, 9.00 - 12.00

11. Prezentarea studiului STOA intitulat „Blockchain for supply chains and 
international trade” și schimb de opinii

12. Revizuirea planului de acțiune conținând 15 puncte privind o mai bună aplicare 
și asigurare a respectării capitolelor despre comerț și dezvoltarea sustenabilă în 
cadrul acordurilor de liber schimb ale UE
Prezentare efectuată de Comisie

* * *

Cu ușile închise

13. Schimb de opinii privind situația uniunii vamale UE-Turcia

* * *

14. Chestiuni diverse

15. Reuniuni următoare
 7 decembrie 2020, 13.45 - 15.45 (Bruxelles)
 10 decembrie 2020, 16.45 - 18.45 (Bruxelles)
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