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Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

AGRI(2019)1007_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 7. října 2019, 16:30–18:30
Úterý 8. října 2019, 8:30–12:30

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (1G-3)

7. října 2019, 16:30–18:30

Za přítomnosti Rady a Komise

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, 
kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího 
masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským 
společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a 
Ukrajinou na straně druhé
AGRI/9/00530
*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

Zpravodaj:
Zbigniew Kuźmiuk (ECR) PA – PE641.140v01-00

Příslušný výbor:
INTA

 projednání návrhu stanoviska
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 11. října 2019, 13:00



PE641.337v02-00 2/3 OJ\1189810CS.rtf

CS

4. Uzavření dohody se Spojenými státy americkými o přidělení podílu na celní
kvótě stanovené nařízením (ES) č. 617/2009 ze dne 13. července 2009 o otevření
autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa
AGRI/9/00614
*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

Zpravodaj:
Herbert Dorfmann (PPE) PA – PE641.220v01-00

Příslušný výbor:
INTA – Bernd Lange (S&D)

 projednání návrhu stanoviska
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 14. října 2019, 13:00

* * *

8. října 2019, 8:30–10:30  (neveřejná)

5. Schůze koordinátorů

* * *

8. října 2019, 10:30–12:30

*** Elektronické hlasování ***

6. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se 
zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti 
určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec
AGRI/9/00734

2019/2764(DEA) C(2019)04625

Příslušný výbor:
AGRI*

Stanoviska:
ENVI*

 přijetí
hlasování o námitce

*** Konec elektronického hlasování ***

7. Diskuse se zástupci Komise (GŘ AGRI, GŘ COMP a GŘ TRADE) o 
dlouhodobých perspektivách chovu hovězího dobytka v EU

8. Různé

9. Příští schůze
 4. listopadu 2019, 15:00–18:30 (Brusel)
 5. listopadu 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)
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* * *
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