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Europa-Parlamentet

2019-2024

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

AGRI(2019)1104_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Tirsdag den 5. november 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30

Bruxelles

Mødelokale: Paul-Henri Spaak (3C050)

Den 5. november 2019 kl. 9.00-11.00

Med deltagelse af Rådet og Kommissionen

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne
 25.-26. september 2019 PV – PE641.296v02-00
 1. oktober 2019 PV – PE641.441v01-00
 7.-8. oktober 2019 PV – PE641.452v01-00
 8. oktober 2019 PV – PE641.440v01-00

*** Elektronisk afstemning ***

4. Aftale mellem EU og USA om tildelingen af en andel af toldkontingentet for 
import af oksekød af høj kvalitet
AGRI/9/00614
*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

Ordfører for udtalelse:
Herbert Dorfmann (PPE) PA – PE641.220v01-00

AM – PE642.869v01-00
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Kor.udv.:
INTA – Bernd Lange (S&D) PR – PE641.378v01-00

 Vedtagelse af udkast til udtalelse

5. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftale i form af brevveksling mellem 
Den Europæiske Union og Ukraine om ændring af de handelspræferencer for 
fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød, der er fastsat i associeringsaftalen mellem 
Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres 
medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side
AGRI/9/00530
*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

Ordfører for udtalelse:
Zbigniew Kuźmiuk (ECR) PA – PE641.140v01-00

AM – PE642.868v01-00
Kor.udv.:

INTA – Enikő Győri (PPE) PR – PE641.176v01-00

 Vedtagelse af udkast til udtalelse

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

6. Præsentation af arbejdet i Temaafdelingen for Struktur- og Samhørighedspolitik

7. Studie om “Megatrends in the agri-food sector: global overview and possible 
policy response from an EU perspective”. Fremlæggelse ved Monica Pesce (VVA 
Bruxelles) og Daniel Traon (Arcadia). Studie gennemført efter anmodning fra 
AGRI-udvalget og bestilt og forvaltet af Temaafdeling B

* * *

Den 5. november 2019 kl. 11.00-12.30  (for lukkede døre)

8. Koordinatormøde

* * *

Den 5. november 2019 kl. 14.30-18.30

9. Drøftelse med repræsentanter fra Kommissionen (GD AGRI, GD COMP og GD 
TRADE) om de langsigtede udsigter for den europæiske oksekødsektor

10. Oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders 
konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske 
statistikker
***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Ordfører:
Brando Benifei (S&D)

Kor.udv.:
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IMCO

Redegørelse for igangværende interinstitutionelle forhandlinger

11. Redegørelse ved en repræsentant for Kommissionen (GD AGRI) for:

- forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 
forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår finansiel disciplin fra 
regnskabsåret 2021 og forordning (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår 
fleksibilitet mellem søjlerne for så vidt angår 2020 og

- forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse 
overgangsbestemmelser for støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for 
Landbruget (EGFL) i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) 
nr. 229/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 
2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og 
(EU) 1307/2013 for så vidt angår deres ressourcer og anvendelse i 2021

12. Godkendelse af henstillinger fra AGRI-koordinatorerne

13. Diverse sager

14. Næste møder
 den 18. november 2019 kl. 14.30-16.00 og 16.00-18.30 (Bruxelles)
 den 4. december 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)
 den 5. december 2019 kl. 9.00-12.30 (Bruxelles)
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