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Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

AGRI(2019)1007_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 7 octombrie 2019, 16.30 - 18.30
Marți, 8 octombrie 2019, 8.30 - 12.30
Bruxelles
Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
7 octombrie 2019, 16.30 - 18.30
În prezența Consiliului și a Comisiei
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele din carne de pasăre, prevăzute de Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte și Ucraina, pe de altă parte
AGRI/9/00530
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Raportor pentru aviz:

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

INTA


 
	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 11 octombrie 2019, 13.00
4.	Încheierea unui acord cu Statele Unite ale Americii privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 617/2009 din 13 iulie 2009 de deschidere a unui contingent tarifar autonom pentru importurile de carne de vită de calitate superioară
AGRI/9/00614
***	2019/0142(NLE)	10681/2019 – C9-0107/2019

Raportor pentru aviz:

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

INTA –
Bernd Lange (S&D)

 
	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 14 octombrie 2019, 13.00
* * *
8 octombrie 2019, 8.30 - 10.30 (cu ușile închise)
5.	Reuniune a coordonatorilor
* * *
8 octombrie 2019, 10.30 - 12.30
*** Votare electronică ***
6.	Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație
AGRI/9/00734
	2019/2764(DEA)	C(2019)04625

Comisie competentă:

AGRI*


Avize:

ENVI*


 
	Adoptare
Vot privind obiecțiunea

*** Sfârșitul votării electronice ***
7.	Schimb de opinii cu reprezentanți ai Comisiei (DG AGRI, DG COMP și DG TRADE) privind perspectivele pe termen lung pentru sectorul cărnii de vită
8.	Chestiuni diverse
9.	Reuniuni următoare
	4 noiembrie 2019, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

5 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)
* * *

