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Europaparlamentet

2019-2024

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

AGRI(2019)1104_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 5 november 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)

5 november 2019 kl. 9.00–11.00

I närvaro av rådet och kommissionen

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll
 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 omröstning ***

4. Avtal mellan EU och USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för import av 
nötkött av hög kvalitet
AGRI/9/00614
*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

Föredragande av yttrande:
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Herbert Dorfmann (PPE) PA – PE641.220v01-00
AM – PE642.869v01-00

Ansvarigt utskott:
INTA – Bernd Lange (S&D) PR – PE641.378v01-00

 Antagande av förslag till yttrande

5. 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

AM – PE642.868v01-00
Ansvarigt utskott:

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

 Antagande av förslag till yttrande

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

6. Presentation av arbetet vid utredningsavdelningen för struktur- och 
sammanhållningspolitik

7. Studien Megatrends in the agri-food sector: global overview and possible policy 
response from an EU perspective . Redogörelse av Monica Pesce (VVA Brussels) 
och Daniel Traon (Arcadia). Studie begärd av AGRI-utskottet, beställd och 
administrerad av utredningsavdelningen.

* * *

5 november 2019 kl. 11.00–12.30  (inom stängda dörrar)

8. Samordnarnas sammanträde

* * *

5 november 2019 kl. 14.30–18.30

9. Diskussion med företrädare för kommissionen (GD AGRI, GD COMP och GD 
TRADE) om långtidsutsikterna för den europeiska nötköttssektorn

10. Inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för 
företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik
***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Föredragande:
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Brando Benifei (S&D)
Ansvarigt utskott:

IMCO

Rapport om pågående interinstitutionella förhandlingar

11. Föredragning av en företrädare för kommissionen (GD AGRI) om följande 
förslag till förordningar (svenska versioner ännu ej tillgängliga):

– Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council 
amending Regulation (EU) No 1306/2013 as regards financial discipline as from 
financial year 2021 and Regulation (EU) No 1307/2013 as regards flexibility 
between pillars in respect of the year 2020 (COM/2019/0580)

– Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying 
down certain transitional provisions for the support by the European Agricultural 
Fund for Rural Development (EAFRD) and by the European Agricultural 
Guarantee Fund (EAGF) in the year 2021 and amending Regulations (EU) No 
228/2013, (EU) No 229/2013 and (EU) No 1308/2013 as regards resources and their 
distribution in respect of the year 2021 and amending Regulations (EU) No 
1305/2013, (EU) No 1306/2013 and (EU) No 1307/2013 as regards their resources 
and application in the year 2021 (COM/2019/0581)

12. Godkännande av rekommendationerna från AGRI-utskottets samordnare

13. Övriga frågor

14. Kommande sammanträden
 18 november 2019 kl. 14.30–16.00 och kl. 16.00–18.30 (Bryssel)
 4 december 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)
 5 december 2019 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)
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