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Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

AGRI(2019)1007_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, από 16.30 έως 18.30
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019, από 8.30 έως 12.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Altiero Spinelli (1G-3)
7 Οκτωβρίου 2019, από 16.30 έως 18.30
Παρουσία του Συμβουλίου και της Επιτροπής
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
3.	Σύναψη της συμφωνίας με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση των εμπορικών προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου
AGRI/9/00530
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)
PA – PE641.140v01-00
Επί της ουσίας:

INTA


 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 11 Οκτωβρίου 2019, ώρα 13.00
4.	Σύναψη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με την κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 617/2009, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με το άνοιγμα αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας
AGRI/9/00614
***	2019/0142(NLE)	10681/2019 – C9-0107/2019

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Herbert Dorfmann (PPE)
PA – PE641.220v01-00
Επί της ουσίας:

INTA –
Bernd Lange (S&D)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 14 Οκτωβρίου 2019, ώρα 13.00
* * *
8 Οκτωβρίου 2019, από 8.30 έως 10.30  (κεκλεισμένων των θυρών)
5.	Συνεδρίαση των συντονιστών
* * *
8 Οκτωβρίου 2019, από 10.30 έως 12.30
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
6.	Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση
AGRI/9/00734
	2019/2764(DEA)	C(2019)04625

Επί της ουσίας:

AGRI*


Γνωμοδότηση:

ENVI*


 
	Έγκριση
Ψηφοφορία επί της αντίρρησης
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
7.	Ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους της Επιτροπής (ΓΔ AGRI, ΓΔ COMP και ΓΔ TRADE) σχετικά με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του ευρωπαϊκού τομέα βοείου κρέατος
8.	Διάφορα
9.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	4 Νοεμβρίου 2019, από 15.00 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
5 Νοεμβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
* * *

