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Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

AGRI(2020)0217_1
ESITYSLISTALUONNOS
Kokous
Maanantai 17. helmikuuta 2020 klo 15.00–18.30
Tiistai 18. helmikuuta 2020 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30
Bryssel
Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (1A002)
17. helmikuuta 2020 klo 15.00–18.30
Neuvoston ja komission läsnä ollessa
1.	Esityslistan hyväksyminen
2.	Puheenjohtajan ilmoitukset
3.	EFSA:n parlamentin pyynnöstä laatimien kanien terveyttä ja hyvinvointia koskevien tieteellisten lausuntojen esittely
4.	Tuottajaorganisaatioita koskevan tutkimuksen tulokset, esittelijänä komission edustaja (PO AGRI)
5.	Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä todistusten alaisten tuonti- ja vientitariffikiintiöiden hallinnointia koskevien sääntöjen osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä tariffikiintiöiden hallinnoinnin edellyttämien vakuuksien osalta, esittelijänä komissio (PO AGRI)
6.	Keskustelu japonica-riisin EU:hun tuonnin tilanteesta
* * *
18. helmikuuta 2020 klo 9.00–11.30
*** Koneäänestys ***
7.	Komission delegoitu asetus poikkeuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä annettuun komission delegoituun asetukseen (EU) 2016/1149 viinialan kansallisten tukiohjelmien osalta
AGRI/9/02455
	2020/2543(DEA)	C(2020)00423

Vastaava:

AGRI


 
	Päätöslauselmaesityksen hyväksyminen
Vastalauseen esittämättä jättäminen työjärjestyksen 111 artiklan 6 artiklan mukaisesti: äänestys vastustamatta jättämistä varhaisessa vaiheessa koskevasta ehdotuksesta
*** Koneäänestys päättyy ***
8.	Keskustelu Euroopan elintarviketurvallisuusviraston (EFSA) pääjohtajan Bernhard Urlin kanssa
9.	Siirtymäsäännökset Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021
AGRI/9/01803
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Esittelijä:

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

AGRI


Lausunto:

DEVE –
Päätös: ei lausuntoa


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

CONT –
Päätös: ei lausuntoa


ENVI –
Päätös: ei lausuntoa


REGI –
Herbert Dorfmann (PPE)
PA – PE646.963v01-00
 
	Mietintöluonnoksen käsittely
Tarkistusten jättämisen määräaika: 25. helmikuuta 2020 klo 13.00
* * *
18. helmikuuta 2020 klo 11.30–12.30  (suljetuin ovin)
10.	Koordinaattoreiden kokous
* * *
18. helmikuuta 2020 klo 14.30–16.30
11.	Keskustelu komission edustajan (PO AGRI) kanssa äskettäin tehdystä EU:n ja Kiinan maantieteellisiä merkintöjä koskevasta sopimuksesta
12.	Keskustelu komission edustajan (PO AGRI) kanssa äskettäin tehdystä Yhdysvaltojen ja Kiinan välisestä sopimuksesta ja sen vaikutuksesta maatalouteen
13.	Yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä
AGRI/9/00240
***I	2017/0035(COD)	COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Valmistelija:

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

JURI –
József Szájer (PPE)

 
	Lausuntoluonnoksen käsittely
Tarkistusten jättämisen määräaika: 21. helmikuuta 2020 klo 13.00
* * *
18. helmikuuta 2020 klo 16.30–18.30
14.	Julkinen kuuleminen EU:n tuesta maatalousinnovaatioille
(Katso erillinen ohjelma)
15.	AGRI-valiokunnan koordinaattoreiden suositusten hyväksyminen
16.	Muut asiat
17.	Seuraavat kokoukset
	18. maaliskuuta 2020 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Bryssel)
19. maaliskuuta 2020 klo 9.00–12.30 (Bryssel)
15. huhtikuuta 2020 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Bryssel)
27. huhtikuuta 2020 klo 15.00–18.30 (Bryssel)
28. huhtikuuta 2020 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Bryssel)
* * *

