OJ\1189810SV.rtf	PE641.337v02-00
SV	Förenade i mångfalden	SV
PE641.337v02-00	 /1 	OJ\1189810SV.rtf
SV
OJ\1189810SV.rtf	 /1 	PE641.337v02-00
	SV

Europaparlamentet
2019-2024
file_0.png



Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

AGRI(2019)1007_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 7 oktober 2019 kl. 16.30–18.30
Tisdagen den 8 oktober 2019 kl. 8.30–12.30
Bryssel
Lokal: Altiero Spinelli (1G-3)
7 oktober 2019 kl. 16.30–18.30
I närvaro av rådet och kommissionen
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Ingående av det avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan
AGRI/9/00530
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Föredragande av yttrande:

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)
PA – PE641.140v01-00
Ansvarigt utskott:

INTA


 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 11 oktober 2019 kl. 13.00
4.	Ingående av ett avtal med Amerikas förenta stater om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot som föreskrivs i förordning (EG) nr 617/2009 av den 13 juli 2009 om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet
AGRI/9/00614
***	2019/0142(NLE)	10681/2019 – C9-0107/2019

Föredragande av yttrande:

Herbert Dorfmann (PPE)
PA – PE641.220v01-00
Ansvarigt utskott:

INTA –
Bernd Lange (S&D)

 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 14 oktober 2019 kl. 13.00
* * *
8 oktober 2019 kl. 8.30–10.30  (inom stängda dörrar)
5.	Samordnarnas sammanträde
* * *
8 oktober 2019 kl. 10.30–12.30
*** Elektronisk omröstning ***
6.	Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg
AGRI/9/00734
	2019/2764(DEA)	C(2019)04625

Ansvarigt utskott:

AGRI*


Rådgivande utskott:

ENVI*


 
	Antagande
Omröstning om invändningen
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
7.	Diskussion med företrädare för kommissionen (GD AGRI, GD COMP och GD TRADE) om framtidsutsikterna för den europeiska nötköttssektorn
8.	Övriga frågor
9.	Kommande sammanträden
	4 november 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)
5 november 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)
* * *

