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Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

AGRI(2020)0217_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020, από 15.00 έως 18.30
Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (1A002)
17 Φεβρουαρίου 2020, από 15.00 έως 18.30
Παρουσία του Συμβουλίου και της Επιτροπής
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
3.	Παρουσίαση επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση των κουνελιών, τις οποίες εξέδωσε η EFSA κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου
4.	Παρουσίαση, από εκπρόσωπο της Επιτροπής (ΓΔ AGRI), των αποτελεσμάτων μελέτης σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών
5.	Παρουσίαση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ AGRI), κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής και εξαγωγής που υπόκεινται σε πιστοποιητικά και για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάθεση εγγυήσεων κατά τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων
6.	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση των εισαγωγών ρυζιού japonica στην ΕΕ
* * *
18 Φεβρουαρίου 2020, από 9.00 έως 11.30
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
7.	Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με παρέκκλιση από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα
AGRI/9/02455
	2020/2543(DEA)	C(2020)00423

Επί της ουσίας:

AGRI


 
	Έγκριση της πρότασης ψηφίσματος
Μη διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού: ψηφοφορία επί της πρότασης για πρώιμη μη διατύπωση αντίρρησης
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
8.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Bernhard Url, εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
9.	Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021
AGRI/9/01803
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Εισηγήτρια:

Elsi Katainen (Renew)
PR – PE646.753v01-00
Επί της ουσίας:

AGRI


Γνωμοδότηση:

DEVE –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


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

CONT –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


ENVI –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


REGI –
Herbert Dorfmann (PPE)
PA – PE646.963v01-00
 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 25 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 13.00
* * *
18 Φεβρουαρίου 2020, από 11.30 έως 12.30  (κεκλεισμένων των θυρών)
10.	Συνεδρίαση των συντονιστών
* * *
18 Φεβρουαρίου 2020, από 14.30 έως 16.30
11.	Ανταλλαγή απόψεων με εκπρόσωπο της Επιτροπής (ΓΔ AGRI) σχετικά με την προσφάτως συναφθείσα συμφωνία ΕΕ-Κίνας για τις γεωγραφικές ενδείξεις
12.	Ανταλλαγή απόψεων με εκπρόσωπο της Επιτροπής (ΓΔ AGRI) σχετικά με την προσφάτως συναφθείσα συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας και τον αντίκτυπό της στη γεωργία
13.	Κανόνες και γενικές αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή
AGRI/9/00240
***I	2017/0035(COD)	COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Συντάκτης γνωμοδότησης:

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

JURI –
József Szájer (PPE)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 21 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 13.00
* * *
18 Φεβρουαρίου 2020, από 16.30 έως 18.30
14.	Δημόσια ακρόαση με θέμα «Ενωσιακή υποστήριξη της καινοτομίας στη γεωργία»
(βλ. χωριστό πρόγραμμα)
15.	Έγκριση των συστάσεων που εξέδωσαν οι συντονιστές της επιτροπής AGRI
16.	Διάφορα
17.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	18 Μαρτίου 2020, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
19 Μαρτίου 2020, από 9.00 έως 12.30 (Βρυξέλλες)
15 Απριλίου 2020, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
27 Απριλίου 2020, από 15.00 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
28 Απριλίου 2020, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
* * *

