OJ\1193505SK.rtf	PE644.774v01-00
SK	Zjednotení v rozmanitosti	SK
PE644.774v01-00	 /1 	OJ\1193505SK.rtf
SK
OJ\1193505SK.rtf	 /1 	PE644.774v01-00
	SK

Európsky parlament
2019-2024
file_0.png



Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

AGRI(2019)1204_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
streda 4. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h
Brusel, Miestnosť: József Antall (6Q2)
streda 4. decembra 2019 od 14.30 do 18.30 h
Brusel, Miestnosť: József Antall (6Q2)
štvrtok 5. decembra 2019 od 9.00 do 13.00 h
Brusel, Miestnosť: Paul-Henri Spaak (3C050)

4. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h
Za prítomnosti Rady a Komisie
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia
AGRI/9/01029
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Attila Ara-Kovács (S&D)
PA – PE642.906v01-00
Gestorský výbor:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 6. december 2019, 13.00 h
4.	Politika hospodárskej súťaže - výročná správa za rok 2019
AGRI/9/01633
	2019/2131(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Isabel Carvalhais (S&D)
PA – PE643.188v01-00
Gestorský výbor:

ECON –
Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. december 2019, 13.00 h
5.	Zriadenie Programu pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Spravodajca:

Brando Benifei (S&D)

Gestorský výbor:

IMCO

 
Správa o prebiehajúcich rokovaniach spravodajkyne výboru AGRI Simone Schmiedtbauerovej (PPE)
* * *
4. decembra 2019 od 10.30 do 12.30 h  (za zatvorenými dverami)
6.	Schôdza koordinátorov
* * *
4. decembra 2019 od 14.30 do 15.30 h
7.	Finančná disciplína od rozpočtového roku 2021 a nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o flexibilitu medzi piliermi v súvislosti s kalendárnym rokom 2020
AGRI/9/01801
***I	2019/0253(COD)	COM(2019)0580 – C9-0163/2019

Spravodajca:

Norbert Lins (PPE)

Gestorský výbor:

AGRI


Výbory požiadané o stanovisko:

BUDG –
Johan Van Overtveldt (ECR)
AL – PE644.726v01-00
 
	výmena názorov
4. decembra 2019 od 15.30 do 18.30 h
8.	Verejné vypočutie na tému Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky
(pozri osobitný program)
* * *
5. decembra 2019 od 9.00 do 10.30 h
9.	Predstavenie štúdie na tému Zamestnanosť v poľnohospodárstve v EÚ: súčasné výzvy a vyhliadky do budúcnosti. Výklad: Ambre Maucorps a Bernd Schuh (OIR GmbH, Rakúsko). Štúdiu si vyžiadal výbor AGRI, zadala a riadila tematická sekcia B.
10.	Schválenie odporúčaní, ktoré vydali koordinátori výboru AGRI
5. decembra 2019 od 10.30 do 13.00 h
Spoločná schôdza výborov AGRI, PETI a ENVI
11.	Verejné vypočutie na tému Prehodnotenie populácie vlka v EÚ
(pozri osobitný program)
12.	Rôzne otázky
13.	Nasledujúce schôdze
	6. januára 2020 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)
22. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)
23. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)
* * *

