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Evropski parlament

2019-2024

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

AGRI(2019)1007_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 7. oktobra 2019, od 16.30 do 18.30
v torek, 8. oktobra 2019, od 8.30 do 12.30

Bruselj

Sejna soba: Altiero Spinelli (1G-3)

7. oktober 2019 od 16.30 do 18.30

V prisotnosti Sveta in Komisije

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

3. Sklenitev Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ukrajino 
o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode 
iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in 
Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni 
strani ter Ukrajino na drugi strani
AGRI/9/00530
*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

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

Pristojni odbor:
INTA

 Obravnava osnutka mnenja
 Rok za vložitev predlogov sprememb: 11. oktober 2019 ob 13.00
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4. Sklenitev sporazuma z Združenimi državami Amerike o dodelitvi deleža tarifne 
kvote, določene v Uredbi (ES) št. 617/2009 z dne 13. julija 2009 o odprtju 
avtonomne tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa, Združenim 
državam Amerike
AGRI/9/00614
*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

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

Pristojni odbor:
INTA – Bernd Lange (S&D)

 Obravnava osnutka mnenja
 Rok za vložitev predlogov sprememb: 14. oktober 2019 ob 13.00

* * *

8. oktober 2019 od 8.30 do 10.30 (brez navzočnosti javnosti)

5. Sestanek koordinatorjev

* * *

8. oktober 2019 od 10.30 do 12.30

*** Elektronsko glasovanje ***

6. Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega 
parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice 
ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc
AGRI/9/00734

2019/2764(DEA) C(2019)04625

Pristojni odbor:
AGRI*

Mnenje:
ENVI*

 Sprejetje
Glasovanje o nasprotovanju

*** Konec elektronskega glasovanja ***

7. Izmenjava mnenj s predstavniki Komisije (GD za kmetijstvo in razvoj podeželja, 
GD za konkurenco in GD za trgovino) o dolgoročnih obetih za evropski sektor 
govejega mesa

8. Razno



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

SL

9. Naslednja seja
 4. november 2019 od 15.00 do 18.30 (Bruselj)
 5. november 2019 od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

* * *
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