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Комисия по земеделие и развитие на селските райони

AGRI(2020)0217_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 17 февруари 2020 г., 15.00–18.30 ч.
Вторник, 18 февруари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.
Брюксел
Зала: „Пол-Анри Спак“ (1A002)
17 февруари 2020 г., 15.00–18.30 ч.
В присъствието на Съвета и на Комисията
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Представяне на научни становища относно здравето на зайците и хуманното отношение към тях, изготвени от ЕОБХ по искане на Парламента
4.	Изложение на представител на Комисията (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“) на резултатите от проучване на организациите на производители
5.	Представяне от Европейската комисия (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“) на делегиран акт за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за управление на обвързаните с лицензии тарифни квоти за внос и за износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на внасянето на обезпечения при управлението на тарифните квоти
6.	Размяна на мнения относно вноса на ориз Japonica в ЕС
* * *
18 февруари 2020 г., 9.00–11.30 ч.
*** Време за електронно гласуване ***
7.	Делегиран регламент на Комисията за дерогация от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор
AGRI/9/02455
	2020/2543(DEA)	C(2020)00423

Водеща:

AGRI


 
	Приемане на предложението за резолюция

Отказ от възражение по отношение на член 111, параграф 6: гласуване по предложение за ранен отказ от възражение
*** Край на електронното гласуване ***
8.	Размяна на мнения с Бернхард Урл, изпълнителен директор на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
9.	Преходни разпоредби за подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г.
AGRI/9/01803
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Докладчик:

Елси Катайнен (Renew)
PR – PE646.753v01-00
Водеща:

AGRI


Подпомагащи:

DEVE –
Решение: без становище


BUDG –
Йоан Ван Овертвелд (ECR)
AL – PE644.725v03-00

CONT –
Решение: без становище


ENVI –
Решение: без становище


REGI –
Херберт Дорфман (PPE)
PA – PE646.963v01-00
 
	Разглеждане на проекта на доклад
	Краен срок за внасяне на измененията: 25 февруари 2020 г., 13.00 ч.

* * *
18 февруари 2020 г., 11.30–12.30 ч. (при закрити врати)
10.	Заседание на координаторите
* * *
18 февруари 2020 г., 14.30–16.30 ч.
11.	Размяна на мнения с представител на Комисията (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“) относно неотдавна сключеното между ЕС и Китай споразумение за географските указания
12.	Размяна на мнения с представител на Комисията (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“) относно неотдавна сключеното между САЩ и Китай споразумение и неговото отражение върху селското стопанство
13.	Правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията
AGRI/9/00240
***I	2017/0035(COD)	COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Докладчик по становище:

Бронис Ропе (Verts/ALE)
PA – PE647.138v01-00
Водеща:

JURI –
Йожеф Сайер (PPE)

 
	Разглеждане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 21 февруари 2020 г., 13.00 ч.

* * *
18 февруари 2020 г., 16.30–18.30 ч.
14.	Публично изслушване на тема "Подкрепа от ЕС за иновации в областта на селското стопанство"
(вж. отделна програма)
15.	Одобряване на препоръките, изготвени от координаторите на комисията по земеделие и развитие на селските райони
16.	Разни въпроси
17.	Следващи заседания
	18 март 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

19 март 2020 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)
15 април 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)
27 април 2020 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)
28 април 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)
* * *

