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Europa-Parlamentet

2019-2024

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

AGRI(2020)0217_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 17. februar 2020 kl. 15.00-18.30

Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30

Bruxelles

Mødelokale: Paul-Henri Spaak (1A002)

Den 17. februar 2020 kl. 15.00-18.30

Med deltagelse af Rådet og Kommissionen

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Fremlæggelse af videnskabelige udtalelser om sundhed og velfærd for kaniner 
udarbejdet af EFSA på Parlamentets anmodning

4. Fremlæggelse af resultaterne af en undersøgelse om producentorganisationer ved 
en repræsentant for Kommissionen (GD AGRI)

5. Fremlæggelse ved Kommissionen (GD AGRI) af en delegeret retsakt om 
supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 
1308/2013 for så vidt angår forvaltning af import- og eksporttoldkontingenter, 
for hvilke der gælder en licensordning, og supplerende regler til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår 
sikkerhedsstillelse i forbindelse med forvaltning af toldkontingenter
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6. Drøftelse af situationen vedrørende importen til EU af Japonica-ris

* * *

Den 18. februar 2020 kl. 9.00-11.30

*** Elektronisk afstemning ***

7. Kommissionens delegerede forordning om fravigelse af Kommissionens 
delegerede forordning (EU) 2016/1149 om supplerende regler til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår 
de nationale støtteprogrammer for vinsektoren

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

Kor.udv.:
AGRI

 Vedtagelse af forslag til beslutning

Ikke-indsigelse i henhold til forretningsordenens artikel 111, stk. 6: afstemning 
om forslaget vedrørende en indstilling om fremrykket meddelelse om ingen indsigelse

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

8. Drøftelse med Bernhard Url, administrerende direktør for Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

9. Overgangsbestemmelser for støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for 
Landbruget (EGFL) i 2021

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

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

Kor.udv.:
AGRI

Udtalelser:
DEVE – Afgørelse: ingen udtalelse
BUDG – Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT – Afgørelse: ingen udtalelse
ENVI – Afgørelse: ingen udtalelse
REGI – Herbert Dorfmann (PPE) PA – PE646.963v01-00

 Behandling af udkast til betænkning
 Frist for ændringsforslag: den 25. februar 2020 kl. 13.00

* * *

Den 18. februar 2020 kl. 11.30-12.30  (for lukkede døre)
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10. Koordinatormøde

* * *

Den 18. februar 2020 kl. 14.30-16.30

11. Drøftelse med en repræsentant for Kommissionen (GD AGRI) om den nyligt 
indgåede aftale mellem EU og Kina om geografiske betegnelser

12. Drøftelse med en repræsentant for Kommissionen (GD AGRI) om den nyligt 
indgåede aftale mellem USA og Kina og dens indvirkning på landbruget

13. Generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser

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

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

Kor.udv.:
JURI – József Szájer (PPE)

 Behandling af udkast til udtalelse
 Frist for ændringsforslag: den 21. februar 2020 kl. 13.00

* * *

Den 18. februar 2020 kl. 16.30-18.30

14. Offentlig høring om EU-støtte til innovation inden for landbruget
(se særskilt program)

15. Godkendelse af henstillinger fra AGRI-koordinatorerne

16. Diverse sager

17. Næste møder

 den 18. marts 2020 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)
 den 19. marts 2020 kl. 9.00-12.30 (Bruxelles)
 den 15. april 2020 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)
 den 27. april 2020 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)
 den 28. april 2020 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)

* * *
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