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Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

AGRI(2019)1007_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 7. oktober 2019 kl. 16.30-18.30
Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 8.30-12.30
Bruxelles
Mødelokale: Altiero Spinelli (1G-3)
Den 7. oktober 2019 kl. 16.30-18.30
Med deltagelse af Rådet og Kommissionen
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
3.	Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Ukraine om ændring af de handelspræferencer for fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød, der er fastsat i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side
AGRI/9/00530
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Ordfører for udtalelse:

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

INTA


 
	Behandling af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 11. oktober 2019 kl. 13.00
4.	Indgåelse af en aftale med Amerikas Forenede Stater om tildelingen til USA af en andel af det toldkontingent, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 617/2009 af 13. juli 2009 om åbning af et autonomt toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet
AGRI/9/00614
***	2019/0142(NLE)	10681/2019 – C9-0107/2019

Ordfører for udtalelse:

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

INTA –
Bernd Lange (S&D)

 
	Behandling af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 14. oktober 2019 kl. 13.00
* * *
Den 8. oktober 2019 kl. 8.30-10.30  (for lukkede døre)
5.	Koordinatormøde
* * *
Den 8. oktober 2019 kl. 10.30-12.30
*** Elektronisk afstemning ***
6.	Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg
AGRI/9/00734
	2019/2764(DEA)	C(2019)04625

Kor.udv.:

AGRI*


Udtalelser:

ENVI*


 
	Vedtagelse
Afstemning om indsigelen
*** Elektronisk afstemning afsluttet ***
7.	Drøftelse med Kommissionens repræsentanter (GD AGRI, GD COMP og GD TRADE) om de langsigtede udsigter for den europæiske oksekødsektor
8.	Diverse sager
9.	Næste møder
	den 4. november 2019 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)
den 5. november 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)
* * *

