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Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

AGRI(2020)0217_1
NAPIRENDTERVEZET
Ülés
2020. február 17., hétfő, 15.00–18.30
2020. február 18., kedd, 9.00–12.30 és 14.30–18.30
Brüsszel
Terem: Paul-Henri Spaak (1A002)
2020. február 17., 15.00–18.30
A Tanács és a Bizottság jelenlétében
1.	A napirend elfogadása
2.	Az elnök közleményei
3.	Az EFSA által a Parlament kérésére kiadott, a nyulak egészségével és jólétével kapcsolatos tudományos vélemények ismertetése
4.	A Bizottság képviselője (DG AGRI) ismerteti a termelői szervezetekről szóló tanulmány eredményeit
5.	A Bizottság az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyhez kötött behozatali és kiviteli vámkontingensek kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vámkontingensek kezelésével összefüggésben letétbe helyezett biztosítékok tekintetében történő kiegészítéséről szóló felhatalmazáson alapuló rendeletének ismertetése
6.	Eszmecsere a japonica rizs EU-ba irányuló behozatalának helyzetéről
* * *
2020. február 18., 9.00–11.30
*** Elektronikus szavazás ***
7.	A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1149 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettől való eltérésről
AGRI/9/02455
	2020/2543(DEA)	C(2020)00423

Illetékes:

AGRI


 
	Állásfoglalási indítvány elfogadása
Kifogás mellőzése az 111. cikk (6) bekezdése alapján: szavazás kifogásról való korai lemondásra irányuló javaslatról
*** Elektronikus szavazás vége ***
8.	Eszmecsere Bernhard Urllal, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) ügyvezető igazgatójával
9.	Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben nyújtandó támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések
AGRI/9/01803
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Előadó:

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

AGRI


Vélemény:

DEVE –
Határozat: nincs vélemény


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

CONT –
Határozat: nincs vélemény


ENVI –
Határozat: nincs vélemény


REGI –
Herbert Dorfmann (PPE)
PA – PE646.963v01-00
 
	Jelentéstervezet megvitatása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. február 25., 13.00
* * *
2020. február 18., 11.30–12.30  (zárt ülés)
10.	Koordinátorok ülése
* * *
2020. február 18., 14.30–16.30
11.	Eszmecsere a Bizottság (DG AGRI) képviselőjével a közelmúltban az EU és Kína által megkötött, a földrajzi árujelzőkről szóló megállapodásról
12.	Eszmecsere a Bizottság (DG AGRI) képviselőjével a közelmúltban megkötött USA–Kína megállapodásról és annak a mezőgazdaságra gyakorolt hatásáról
13.	A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályai és általános elvei
AGRI/9/00240
***I	2017/0035(COD)	COM(2017)0085 – C8-0034/2017

A vélemény előadója:

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

JURI –
József Szájer (PPE)

 
	Véleménytervezet megvitatása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. február 21., 13.00
* * *
2020. február 18., 16.30–18.30
14.	Nyilvános meghallgatás „A mezőgazdasági innováció uniós támogatása” címmel
(lásd a külön programot)
15.	Az AGRI bizottság koordinátorai által kiadott ajánlások jóváhagyása
16.	Egyéb kérdések
17.	Következő ülés(ek)
	2020. március 18., 9.00–12.30 és 14.30–18.30 (Brüsszel)
2020. március 19., 9.00–12.30 (Brüsszel)
2020. április 15., 9.00–12.30 és 14.30–18.30 (Brüsszel)
2020. április 27., 15.00–18.30 (Brüsszel)
2020. április 28., 9.00–12.30 és 14.30–18.30 (Brüsszel)
* * *

