PE647.124v02-00	2/3	OJ\1198783ET.rtf
ET
OJ\1198783ET.rtf	3/3	PE647.124v02-00
	ET
OJ\1198783ET.rtf	PE647.124v02-00
ET	Ühinenud mitmekesisuses	ET

Euroopa Parlament
2019-2024
file_0.png

file_1.wmf




Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

AGRI(2020)0217_1
PÄEVAKORRA PROJEKT
Koosolek
Esmaspäev, 17. veebruar 2020 kell 15.00–18.30
Teisipäev, 18. veebruar 2020 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30
Brüssel
Ruum: Paul-Henri Spaak (1A002)
17. veebruar 2020 kell 15.00–18.30
Nõukogu ja komisjoni osavõtul
1.	Päevakorra kinnitamine
2.	Juhataja teadaanded
3.	Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) poolt Euroopa Parlamendi taotlusel esitatav küülikute tervist ja heaolu käsitlevate teaduslike arvamuste tutvustus
4.	Komisjoni esindaja (põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat) ettekanne tootjaorganisatsioone käsitleva uuringu tulemuste kohta
5.	Komisjoni esindaja (põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat) ettekanne komisjoni delegeeritud õigusakti (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses impordi- ja eksporditariifikvootide litsentside alusel haldamise eeskirjadega ning täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 seoses tariifikvootide haldamisel tagatiste esitamisega) kohta
6.	Arvamuste vahetus japonica riisisordi ELi importimise olukorra üle
* * *
18. veebruar 2020 kell 9.00–11.30
*** Elektrooniline hääletus ***
7.	Komisjoni delegeeritud määrus, millega tehakse erand komisjoni delegeeritud määrusest (EL) 2016/1149, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 veinisektori riiklike toetusprogrammide osas
AGRI/9/02455
	2020/2543(DEA)	C(2020)00423

Vastutav:

AGRI


 
	Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmine

Vastuväite esitamisest loobumine vastavalt kodukorra artikli 11 lõikele 6: hääletus vastuväite esitamisest varajase loobumise ettepaneku kohta
*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***
8.	Arvamuste vahetus Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) tegevdirektori Bernhard Urli osavõtul
9.	Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) 2021. aasta toetusi puudutavad üleminekusätted
AGRI/9/01803
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Raportöör:

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

AGRI


Arvamused:

DEVE –
Otsus: arvamust ei esitata


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

CONT –
Otsus: arvamust ei esitata


ENVI –
Otsus: arvamust ei esitata


REGI –
Herbert Dorfmann (PPE)
PA – PE646.963v01-00
 
	Raporti projekti läbivaatamine

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 25. veebruar 2020 kell 13.00
* * *
18. veebruar 2020 kell 11.30–12.30 (kinnine koosolek)
10.	Koordinaatorite koosolek
* * *
18. veebruar 2020 kell 14.30–16.30
11.	Arvamuste vahetus Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi esindajaga hiljuti sõlmitud ELi ja Hiina geograafiliste tähiste lepingu üle
12.	Arvamuste vahetus Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi esindajaga hiljuti sõlmitud USA-Hiina lepingu ja selle mõju üle põllumajandusele
13.	Eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes
AGRI/9/00240
***I	2017/0035(COD)	COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Arvamuse koostaja:

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

JURI –
József Szájer (PPE)

 
	Arvamuse projekti läbivaatamine

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 21. veebruar 2020 kell 13.00
* * *
18. veebruar 2020 kell 16.30–18.30
14.	Avalik kuulamine teemal „ELi toetus innovatsioonile põllumajanduses“
(vt eraldi kava)
15.	AGRI-komisjoni koordinaatorite soovituste heakskiitmine
16.	Muud küsimused
17.	Järgmised koosolekud
	18. märts 2020 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

19. märts 2020 kell 9.00–12.30 (Brüssel)
15. aprill 2020 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)
27. aprill 2020 kell 15.00–18.30 (Brüssel)
28. aprill 2020 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)
* * *

