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LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas

2019-2024

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

AGRI(2020)0217_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2020 m. vasario 17 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.

2020 m. vasario 18 d., antradienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (1A002)

2020 m. vasario 17 d. 15.00–18.30 val.

Dalyvauja Tarybos ir Komisijos atstovai

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Mokslinių nuomonių dėl triušių sveikatos ir gerovės, kurias Europos Parlamento 
prašymu pateikė EFSA, pristatymas

4. Komisijos atstovo (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) pranešimas apie tyrimo dėl 
gamintojų organizacijų rezultatus

5. Europos Komisijos atstovas (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) pristato 
deleguotąjį aktą, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1308/2013 papildomas licencinių importo ir eksporto tarifinių kvotų
administravimo taisyklėmis, o Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1306/2013 papildomas nuostatomis dėl užstato teikimo administruojant 
tarifines kvotas
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6. Keitimasis nuomonėmis dėl Japonica rūšies ryžių importo į ES padėties

* * *

2020 m. vasario 18 d. 9.00–11.30 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

7. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nukrypstama nuo Komisijos 
deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149, kuriuo papildomos Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl nacionalinių vyno 
sektoriaus paramos programų

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

Atsakingas komitetas:
AGRI

 Pasiūlymo dėl rezoliucijos priėmimas

Neprieštaravimas pagal DTT 111 straipsnio 6 dalį: balsavimas dėl pasiūlymo dėl 
prieštaravimo nepareiškimo ankstyvuoju etapu 

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

8. Keitimasis nuomonėmis su Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) vykdomuoju 
direktoriumi Bernhardu Urlu

9. Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF)

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

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

Atsakingas komitetas:
AGRI

Nuomonę teikiantys komitetai:
DEVE – Sprendimas: nuomonės neteikti
BUDG – Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT – Sprendimas: nuomonės neteikti
ENVI – Sprendimas: nuomonės neteikti
REGI – Herbert Dorfmann (PPE) PA – PE646.963v01-00

 Pranešimo projekto svarstymas
 Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. vasario 25 d. 13.00 val.

* * *

2020 m. vasario 18 d. 11.30–12.30 val.  (uždaras)
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10. Koordinatorių posėdis

* * *

2020 m. vasario 18 d. 14.30–16.30 val.

11. Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovu (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) 
dėl neseniai sudaryto ES ir Kinijos geografinių nuorodų susitarimo

12. Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovu (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) 
dėl neseniai sudaryto JAV ir Kinijos susitarimo ir jo poveikio žemės ūkiui

13. Valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai

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

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

Atsakingas komitetas:
JURI – József Szájer (PPE)

 Nuomonės projekto svarstymas
 Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. vasario 21 d. 13.00 val.

* * *

2020 m. vasario 18 d. 16.30–18.30 val.

14. Viešasis klausymas tema „ES parama inovacijoms žemės ūkio srityje“
(žr. atskirą programą)

15. AGRI komiteto koordinatorių pateiktų rekomendacijų tvirtinimas

16. Kiti klausimai

17. Kiti posėdžiai

 2020 m. kovo 18 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)
 2020 m. kovo 19 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis)
 2020 m. balandžio 15 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)
 2020 m. balandžio 27 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)
 2020 m. balandžio 28 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

* * *
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