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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по международна търговия

INTA(2021)0224_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Извънредно заседание

Сряда, 24 февруари 2021 г., 9.00–12.00 ч. и 16.45–18.45 ч.

Четвъртък, 25 февруари 2021 г., 13.45–15.45 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (6Q2) и дистанционно участие

24 февруари 2021 г., 9.00–12.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията:
 11 януари 2021 г. PV – PE663.214v01-00
 27-28 януари 2021 г. PV – PE680.829v01-00

3. Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите

4. Съобщения на председателя

5. Актуално състояние във връзка с прилагането на търговската политика на
ЕС
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INTA/9/05231
 Размяна на мнения с Дени Редоне, главен служител по правоприлагането в

областта на търговията, относно прилагането на главата, посветена на
търговията и устойчивото развитие (ТУР) в споразумението за свободна
търговия (ССТ) между ЕС и Южна Корея и относно единната входна точка

6. Механизъм за прозрачност и разрешаване на износа на ваксини срещу
COVID-19

7. Размяна на мнения с Комисията относно Всеобхватното инвестиционно
споразумение между ЕС и Китай

8. Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.: да осигурим
полагащото се място на природата в нашия живот
INTA/9/04942

2020/2273(INI)

Докладчик по становище:
Саския Брикмон (Verts/ALE) PA – PE663.251v01-00

Водеща:
ENVI* Сесар Луена (S&D) PR – PE662.048v01-00

AM – PE680.715v01-00

 Разглеждане на проекта на становище

* * *

*** Време за гласуване *** приблизително в 11.45 ч.

9. Изграждане на цифровото бъдеще на Европа: премахване на пречките пред
функционирането на цифровия единен пазар и подобряване на
използването на изкуствения интелект за европейските потребители
INTA/9/04408

2020/2216(INI)

Докладчик по становище:
Херт Буржоа (ECR) PA – PE660.373v01-00

AM – PE680.842v01-00
Водеща:

IMCO* Дирдре Клун (PPE) PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00

 Разглеждане и приемане на измененията
 Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2021 г., 12.00 ч.

*** Край на гласуването *** до 13.00 ч.
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24 февруари 2021 г., 16.45–18.45 ч.

10. Размяна на мнения с Валдис Домбровскис, изпълнителен
заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в
интерес на хората и комисар по въпросите на търговията
– Структуриран диалог
– Представяне на съобщението относно прегледа на търговската политика

25 февруари 2021 г., 13.45–15.45 ч.

11. Публично изслушване относно търговското споразумение между ЕС и
Меркосур
INTA/9/01951
 Размяна на мнения (вж. отделната програма)

* * *

*** Време за гласуване *** приблизително в 15.40 ч.

12. Изграждане на цифровото бъдеще на Европа: премахване на пречките пред
функционирането на цифровия единен пазар и подобряване на
използването на изкуствения интелект за европейските потребители
INTA/9/04408

2020/2216(INI)

Докладчик по становище:
Херт Буржоа (ECR) PA – PE660.373v01-00

AM – PE680.842v01-00
Водеща:

IMCO* Дирдре Клун (PPE) PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00

 Приемане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2021 г., 12.00 ч.

13. Сключване от името на Европейския съюз на Споразумението под формата
на размяна на писма между Съюза и Норвегия във връзка с изменението на
отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС, 
вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз
INTA/9/04088
*** 2020/0230(NLE) 10643/2020 – C9-0424/2020
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Докладчик:
Йорген Варборн (PPE) PR – PE658.924v01-00

Водеща:
INTA

Подпомагащи:
ITRE Решение: без становище
AGRI Решение: без становище
PECH Решение: без становище

 Приемане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)
 Краен срок за внасяне на измененията: 12 ноември 2020 г., 12.00 ч.

*** Край на гласуването *** в 17.00 ч.

14. Разни въпроси

15. Следващи заседания
 17-18 март 2021 г. (Брюксел)
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