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Evropská strategie v oblasti lesnictví - další postup
Postup ke zprávě z vlastního podnětu
příslušný výbor, posílená spolupráce

2019/2157(INI)
AGRI

Přechodná ustanovení pro podporu z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
(EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021
***| Řádný legislativní postup prvn&#237; &#269;ten&#237;
Elsi KATAINEN [Renew]

2019/0254(COD)
AGRI

příslušný výbor
Finanční kázeň od rozpočtového roku 2021 a nařízení (EU) č. 1307/2013, pokud jde o
pružnost mezi pilíři v kalendářním roce 2020
***| Řádný legislativní postup prvn&#237; &#269;ten&#237;
Norbert LINS [PPE]

2019/0253(COD)
AGRI

příslušný výbor
Nařízení Komise, kterým se stanoví seznam určených užití krmiv určených ke zvláštním
účelům výživy a zrušuje směrnice 2008/38/ES
Regulatorní postup s kontrolou
příslušný výbor

2019/2911(RPS)
AGRI

Stanovení pravidel podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v
rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským
zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj
venkova (EZFRV)
***| Řádný legislativní postup prvn&#237; &#269;ten&#237;
Peter JAHR [PPE]

2018/0216(COD)
AGRI

příslušný výbor, posílená spolupráce
Financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky
***| Řádný legislativní postup prvn&#237; &#269;ten&#237;
Ulrike MÜLLER [Renew]

2018/0217(COD)
AGRI

příslušný výbor
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013,
kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012
o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu,
obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných
výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve
prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní
opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři
***| Řádný legislativní postup prvn&#237; &#269;ten&#237;
Eric ANDRIEU [S&D]

2018/0218(COD)
AGRI

příslušný výbor
Uvádění klonů zvířat na trh s potravinami
Postup souhlasu
Benoît BITEAU [Verts/ALE]

2013/0434(APP)
AGRI

příslušný výbor
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Posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů
Postup ke zprávě z vlastního podnětu
stanovisko, posílená spolupráce

2019/2156(INI)
AGRI

Uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z
Evropské unie a z Evropského společenství pro atomovou energii
Nelegislativní postupy
stanovisko

2018/0427(NLE)
AGRI

Politika v oblasti hospodářské soutěže - výroční zpráva za rok 2019
Postup ke zprávě z vlastního podnětu
Isabel CARVALHAIS [S&D]

2019/2131(INI)
AGRI

stanovisko
Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2017/625, pokud jde o datum použitelnosti některých ustanovení směrnic
91/496/EHS, 97/78/ES a 2000/29/ES
Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
stanovisko, posílená spolupráce

2019/2869(DEA)
AGRI

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly
u některých kategorií zvířat a zboží, opatření, která mají být přijata po provedení těchto
kontrol, a některé kategorie zvířat a zboží osvobozené od úředních kontrol na stanovištích
hraniční kontroly
Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
stanovisko, posílená spolupráce

2019/2868(DEA)
AGRI

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se provádění zvláštních
úředních kontrol u dřevěného obalového materiálu, oznamování určitých zásilek a opatření,
jež mají být přijata v případech nesouladu
Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
stanovisko, posílená spolupráce

2019/2865(DEA)
AGRI

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat
a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie, kterým se mění
nařízení Komise (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EU) č. 206/2010,
(EU) č. 605/2010, (EU) č. 142/2011, (EU) č. 28/2012, prováděcí nařízení Komise (EU)
2016/759 a rozhodnutí Komise 2007/777/ES
Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
stanovisko, posílená spolupráce

2019/2867(DEA)
AGRI

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se toho, ve kterých
případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly u určitého
zboží prováděny na kontrolních místech a ve kterých případech a za jakých podmínek
mohou být kontroly dokladů prováděny dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly
Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
stanovisko, posílená spolupráce
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Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zvířat a zboží
osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, zvláštní kontroly
osobních zavazadel cestujících a malých zásilek zboží, které není určeno k uvedení na trh,
zasílaných fyzickým osobám, a kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011
Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci

2019/2863(DEA)

stanovisko, posílená spolupráce

AGRI

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise
Postup udělování absolutoria

2019/2055(DEC)

Attila ARA-KOVÁCS [S&D]

AGRI

stanovisko
Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
Postup udělování absolutoria

2019/2056(DEC)

stanovisko - výbor se rozhodl nevydat stanovisko

AGRI

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Evropská rada a Rada
Postup udělování absolutoria

2019/2057(DEC)

stanovisko - výbor se rozhodl nevydat stanovisko

AGRI

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Soudní dvůr
Postup udělování absolutoria

2019/2058(DEC)

stanovisko - výbor se rozhodl nevydat stanovisko

AGRI

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Účetní dvůr
Postup udělování absolutoria

2019/2059(DEC)

stanovisko - výbor se rozhodl nevydat stanovisko

AGRI

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Evropský hospodářský a sociální
výbor
Postup udělování absolutoria

2019/2060(DEC)

stanovisko - výbor se rozhodl nevydat stanovisko

AGRI

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Evropský výbor regionů
Postup udělování absolutoria
stanovisko - výbor se rozhodl nevydat stanovisko

2019/2061(DEC)
AGRI

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - evropský veřejný ochránce práv
Postup udělování absolutoria
stanovisko - výbor se rozhodl nevydat stanovisko

2019/2062(DEC)
AGRI

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok
2018: výkonnost, finanční řízení a kontrola
Postup udělování absolutoria
stanovisko - výbor se rozhodl nevydat stanovisko
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Rozpočet 2020 – mandát pro třístranná jednání
Rozpočtový proces

2019/2010(BUD)

stanovisko

AGRI

Zavedení programu na podporu reforem
***| Řádný legislativní postup prvn&#237; &#269;ten&#237;

2018/0213(COD)

stanovisko - výbor se rozhodl nevydat stanovisko

AGRI

Nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027
Postup souhlasu

2018/0166(APP)

stanovisko

AGRI

Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie
* Postup konzultace

2018/0135(CNS)

stanovisko

AGRI

Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu
prováděcích pravomocí
***| Řádný legislativní postup prvn&#237; &#269;ten&#237;
Bronis ROPĖ [Verts/ALE]

2017/0035(COD)
AGRI

stanovisko
Ochrana zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů, zpracovaných
zemědělských produktů, ryb a produktů rybolovu a změna Evropsko-středomořské dohody
zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné
straně a Marockým královstvím na straně druhé
Nelegislativní postupy
stanovisko
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