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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament

2019-2024

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

AGRI(2020)0217_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 17. února 2020, 15:00–18:30

Úterý 18. února 2020, 9:00–12:30 a 14:30–18:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (1A002)

17. února 2020, 15:00–18:30

Za přítomnosti Rady a Komise

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Prezentace vědeckých stanovisek o zdraví a dobrých životních podmínkách 
králíků, které vydává EFSA na žádost Parlamentu

4. Prezentace výsledků studie o organizacích producentů zástupcem Komise (GŘ
AGRI)

5. Prezentace aktu v přenesené pravomoci Evropskou komisí (GŘ AGRI), kterým 
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud 
jde o pravidla pro správu dovozních a vývozních celních kvót podléhajících 
licencím, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud 
jde o složení jistoty v rámci správy celních kvót
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6. Výměna názorů na situaci ohledně dovozu rýže japonica do EU

* * *

18. února 2020, 9:00–11:30

*** Elektronické hlasování ***

7. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví odchylka od nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní
programy podpory v odvětví vína

AGRI/9/02455
2020/2543(DEA) C(2020)00423

Příslušný výbor:
AGRI

 přijetí návrhu usnesení

Nevyslovení námitky podle čl. 111 odst. 6 jednacího řádu: hlasování o návrhu 
včasného prohlášení, že nebude vyslovena námitka

*** Konec elektronického hlasování ***

8. Výměna názorů s Bernhardem Urlem, výkonným ředitelem Evropského úřadu 
pro bezpečnost potravin (EFSA)

9. Přechodná ustanovení pro podporu z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) 
v roce 2021

AGRI/9/01803
***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Zpravodajka:
Elsi Katainen (Renew) PR – PE646.753v01-00

Příslušný výbor:
AGRI

Stanoviska:
DEVE – rozhodnutí: bez stanoviska
BUDG – Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT – rozhodnutí: bez stanoviska
ENVI – rozhodnutí: bez stanoviska
REGI – Herbert Dorfmann (PPE) PA – PE646.963v01-00

 projednání návrhu zprávy
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 25. února 2020, 13:00

* * *

18. února 2020, 11:30–12:30  (neveřejná)
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10. Schůze koordinátorů

* * *

18. února 2020, 14:30–16:30

11. Výměna názorů se zástupcem Komise (GŘ AGRI) o nedávno uzavřené dohodě
mezi EU a Čínou o zeměpisných označeních

12. Výměna názorů se zástupcem Komise (GŘ AGRI) o nedávno uzavřené dohodě
mezi USA a Čínou a jejím dopadu na zemědělství

13. Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při 
výkonu prováděcích pravomocí

AGRI/9/00240
***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Zpravodaj:
Bronis Ropė (Verts/ALE) PA – PE647.138v01-00

Příslušný výbor:
JURI – József Szájer (PPE)

 projednání návrhu stanoviska
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 21. února 2020, 13:00

* * *

18. února 2020, 16:30–18:30

14. Veřejné slyšení na téma „Podpora EU pro inovace v zemědělství“
(viz samostatný program)

15. Schválení doporučení vydaných koordinátory výboru AGRI

16. Různé

17. Příští schůze

 18. března 2020, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)
 19. března 2020, 9:00–12:30 (Brusel)
 15. dubna 2020, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)
 27. dubna 2020, 15:00–18:30 (Brusel)
 28. dubna 2020, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

* * *
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