OJ\1196461SK.rtf	PE646.802v01-00
SK	Zjednotení v rozmanitosti	SK
PE646.802v01-00	 /1 	OJ\1196461SK.rtf
SK
OJ\1196461SK.rtf	 /1 	PE646.802v01-00
	SK

Európsky parlament
2019-2024
file_0.png



Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

AGRI(2020)0122_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
streda 22. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h
štvrtok 23. januára 2020 od 9.00 do 13.00 h
Brusel
Miestnosť: Paul-Henri Spaak (1A002)
22. januára 2020 od 9.00 do 11.30 h
Za prítomnosti Rady a Komisie
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	4. – 5. novembra 2019	PV – PE644.768v01-00
18. novembra 2019	PV – PE644.773v01-00
4. – 5. decembra 2019	PV – PE644.947v02-00
4.	Výmena názorov s Marijou Vučkovićovou, ministerkou poľnohospodárstva, o prioritách chorvátskeho predsedníctva Rady Európskej únie v oblasti poľnohospodárstva
*** Elektronické hlasovanie ***
5.	Uzavretie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
AGRI/9/01824
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Mairead McGuinness (PPE)

Gestorský výbor:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)

 
	prijatie návrhu stanoviska vo forme listu
6.	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
AM – PE644.893v01-00
Gestorský výbor:

ECON –
Stéphanie Yon-Courtin (Renew)
PR – PE641.227v01-00
AM – PE645.100v01-00
 
	prijatie návrhu stanoviska
7.	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
AM – PE644.887v01-00
Gestorský výbor:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE639.827v01-00
 
	prijatie návrhu stanoviska
*** Koniec elektronického hlasovania ***
8.	Výklad Európskej komisie (GR AGRI) o delegovanom akte týkajúcom sa balíku flexibility pre propagačné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva
* * *
22. januára 2020 od 11.30 do 12.30 h  (za zatvorenými dverami)
9.	Schôdza koordinátorov
* * *
22. januára 2020 od 14.30 do 18.30 h
10.	Výklad Európskej komisie (GR SANTE) o delegovaných aktoch, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o zdravie zvierat
11.	Výmena názorov so zástupcom Komisie (GR SANTE) o africkom more ošípaných
12.	Predloženie správy o služobnej ceste členov výboru AGRI do Francúzska 28. – 30. októbra 2019
13.	Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021
AGRI/9/01803
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Spravodajkyňa:

Elsi Katainen (Renew)

Gestorský výbor:

AGRI


Výbory požiadané o stanovisko:

DEVE



BUDG –
Johan Van Overtveldt (ECR)
AL – PE644.725v03-00

CONT –
Rozhodnutie: bez stanoviska


ENVI –
Rozhodnutie: bez stanoviska


REGI –
Herbert Dorfmann (PPE)

 
	výmena názorov
14.	Európska stratégia lesného hospodárstva – ďalší postup
AGRI/9/01959
	2019/2157(INI)	

Spravodajca:

Petri Sarvamaa (PPE)

Gestorský výbor:

AGRI*


Výbory požiadané o stanovisko:

ENVI* –
Jessica Polfjärd (PPE)


ITRE –
Mauri Pekkarinen (Renew)

 
	výmena názorov
* * *
23. januára 2020 od 9.00 do 13.00 h
15.	Výmena názorov s komisárom zodpovedným za poľnohospodárstvo Januszom Wojciechowskim
16.	Výmena názorov so zástupcami vnútroštátnych riadiacich orgánov v rámci nového modelu vykonávania
17.	Schválenie odporúčaní, ktoré vydali koordinátori výboru AGRI
18.	Rôzne otázky
19.	Nasledujúce schôdze
	17. februára 2020 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)
18. februára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)
18. marca 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)
19. marca 2020 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)
* * *

