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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

AGRI(2019)1007_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 7. októbra 2019 od 16.30 do 18.30 h
utorok 8. októbra 2019 od 8.30 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (1G-3)

7. októbra 2019 od 16.30 do 18.30 h

Za prítomnosti Rady a Komisie

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Uzavretie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ukrajinou, 
ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov 
z hydinového mäsa stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou 
a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na 
jednej strane a Ukrajinou na strane druhej
AGRI/9/00530
*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Zbigniew Kuźmiuk (ECR) PA – PE641.140v01-00

Gestorský výbor:
INTA

 preskúmanie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 11. október 2019, 13.00 h
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4. Uzavretie dohody so Spojenými štátmi americkými o pridelení podielu colnej 
kvóty Spojeným štátom americkým v zmysle nariadenia (ES) č. 617/2009 z 13. 
júla 2009, ktorým sa otvára autonómna colná kvóta na dovoz vysokokvalitného 
hovädzieho mäsa
AGRI/9/00614
*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Herbert Dorfmann (PPE) PA – PE641.220v01-00

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

 preskúmanie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 14. október 2019, 13.00 h

* * *

8. októbra 2019 od 8.30 do 10.30 h  (za zatvorenými dverami)

5. Schôdza koordinátorov

* * *

8. októbra 2019 od 10.30 do 12.30 h

*** Elektronické hlasovanie ***

6. Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zariadení, 
ktoré držia suchozemské zvieratá, a liahní a vysledovateľnosti určitých držaných 
suchozemských zvierat a násadových vajec
AGRI/9/00734

2019/2764(DEA) C(2019)04625

Gestorský výbor:
AGRI*

Výbory požiadané o stanovisko:
ENVI*

 prijatie
Hlasovanie o námietke

*** Koniec elektronického hlasovania ***

7. Výmena názorov so zástupcami Komisie (GR AGRI, GR COMP a GR TRADE) 
na tému dlhodobých vyhliadok produkcie európskeho hovädzieho mäsa

8. Rôzne otázky

9. Nasledujúce schôdze
 4. novembra 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)
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 5. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

* * *
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