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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο

2019-2024

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

AGRI(2019)1104_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συνεδρίαση

Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (3C050)

5 Νοεμβρίου 2019, από 9.00 έως 11.00

Παρουσία του Συμβουλίου και της Επιτροπής

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:
 25-26 Σεπτεμβρίου 2019 PV – PE641.296v02-00
 1 Οκτωβρίου 2019 PV – PE641.441v01-00
 7-8 Οκτωβρίου 2019 PV – PE641.452v01-00
 8 Οκτωβρίου 2019 PV – PE641.440v01-00

*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***

4. Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής
ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας
AGRI/9/00614
*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

Συντάκτης γνωμοδότησης:
Herbert Dorfmann (PPE) PA – PE641.220v01-00

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

 Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης

5. Σύναψη της συμφωνίας με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση των εμπορικών
προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος
πουλερικών που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών
μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου
AGRI/9/00530
*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

Συντάκτης γνωμοδότησης:
Zbigniew Kuźmiuk (ECR) PA – PE641.140v01-00

AM – PE642.868v01-00
Επί της ουσίας:

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

 Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης

*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***

6. Παρουσίαση των εργασιών του Θεματικού Τμήματος για τις Διαρθρωτικές
Πολιτικές και την Πολιτική Συνοχής

7. Μελέτη με θέμα «Μεγατάσεις στον αγροδιατροφικό τομέα: συνολική
επισκόπηση και πιθανές απαντήσεις πολιτικής από τη σκοπιά της ΕΕ». 
Παρουσίαση από τη Monica Pesce (VVA Brussels) και τον Daniel Traon 
(Arcadia). Μελέτη που ζήτησε η επιτροπή AGRI, την οποία ανέθεσε και
διαχειρίζεται το Θεματικό Τμήμα Β

* * *

5 Νοεμβρίου 2019, από 11.00 έως 12.30  (κεκλεισμένων των θυρών)

8. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *

5 Νοεμβρίου 2019, από 14.30 έως 18.30

9. Ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους της Επιτροπής (ΓΔ AGRI, ΓΔ COMP και
ΓΔ TRADE) σχετικά με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του ευρωπαϊκού τομέα
βοείου κρέατος

10. Θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές
στατιστικές
***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018
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Εισηγητής:
Brando Benifei (S&D)

Επί της ουσίας:
IMCO

Ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις

11. Παρουσίαση από εκπρόσωπο της Επιτροπής (ΓΔ AGRI):

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά τη
δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013 όσον αφορά την ευελιξία μεταξύ των πυλώνων για το έτος 2020·
και

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
τον καθορισμό ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021 και την
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2021 
και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 και (ΕΕ) 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους
κατά το έτος 2021

12. Έγκριση των συστάσεων που εξέδωσαν οι συντονιστές της επιτροπής AGRI

13. Διάφορα

14. Προσεχείς συνεδριάσεις
 18 Νοεμβρίου 2019, από 14.30 έως 16.00 και από 16.00 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
 4 Δεκεμβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
 5 Δεκεμβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30 (Βρυξέλλες)
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