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Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

AGRI(2020)0217_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Pirmdien, 2020. gada 17. februārī, plkst. 15.00–18.30
Otrdien, 2020. gada 18. februārī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30
Briselē
Telpa: Paul-Henri Spaak (1A002)
2020. gada 17. februārī plkst. 15.00–18.30
Klātesot Padomes un Komisijas pārstāvjiem
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
3.	Iepazīstināšana ar EFSA zinātniskajiem atzinumiem par trušu veselību un labturību, kas sagatavoti pēc Parlamenta pieprasījuma
4.	Komisijas pārstāvja (DG AGRI) uzstāšanās par pētījuma par ražotāju organizācijām rezultātiem
5.	Komisijas (DG AGRI) uzstāšanās par deleģēto aktu, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem par to, kā pārvalda importa un eksporta tarifa kvotas, uz kurām attiecas licences, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz nodrošinājumu iemaksāšanu tarifa kvotu pārvaldības kontekstā
6.	Viedokļu apmaiņa par situāciju attiecībā uz Japonica rīsu importēšanu uz ES
* * *
2020. gada 18. februārī plkst. 9.00–11.30
*** Elektroniskā balsošana ***
7.	Komisijas deleģētā regula, ar kuru atkāpjas no Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/1149, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz valsts atbalsta programmām vīna nozarē
AGRI/9/02455
	2020/2543(DEA)	C(2020)00423

Atbildīgā komiteja:

AGRI


 
	Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana
Iebildumu neizteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 6. punktu: balsošana par ieteikumu agrīnai iebildumu neizteikšanai
*** Elektroniskās balsošanas beigas ***
8.	Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Pārikas nekaitīguma iestādes (EFSA) izpilddirektoru Bernhard Url
9.	Pārejas noteikumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā
AGRI/9/01803
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Referente:

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

AGRI


Atzinumi:

DEVE –
Lēmums: atzinumu nesniegt


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

CONT –
Lēmums: atzinumu nesniegt


ENVI –
Lēmums: atzinumu nesniegt


REGI –
Herbert Dorfmann (PPE)
PA – PE646.963v01-00
 
	Ziņojuma projekta izskatīšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 25. februārī plkst. 13.00
* * *
2020. gada 18. februārī plkst. 11.30–12.30  (aiz slēgtām durvīm)
10.	Koordinatoru sanāksme
* * *
2020. gada 18. februārī plkst. 14.30–16.30
11.	Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvi (DG AGRI) par nesen noslēgto ES un Ķīnas vienošanos par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm
12.	Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvi (DG AGRI) par nesen noslēgto ASV un Ķīnas vienošanos un par tās ietekmi uz lauksaimniecību
13.	Normas un vispārīgi principi par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu
AGRI/9/00240
***I	2017/0035(COD)	COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Atzinuma sagatavotājs:

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

JURI –
József Szájer (PPE)

 
	Atzinuma projekta izskatīšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 21. februārī plkst. 13.00
* * *
2020. gada 18. februārī plkst. 16.30–18.30
14.	Atklāta uzklausīšana "ES atbalsts inovācijām lauksaimniecībā"
(sk. atsevišķu programmu)
15.	AGRI komitejas koordinatoru ieteikumu apstiprināšana
16.	Dažādi jautājumi
17.	Nākamās sanāksmes
	2020. gada 18. martā plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)
2020. gada 19. martā plkst. 9.00–12.30 (Briselē)
2020. gada 15. aprīlī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)
2020. gada 27. aprīlī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)
2020. gada 28. aprīlī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)
* * *

