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Parlamentul European

2019-2024

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

AGRI(2020)0217_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 17 februarie 2020, 15.00 - 18.30

Marți, 18 februarie 2020, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

17 februarie 2020, 15.00 - 18.30

În prezența Consiliului și a Comisiei

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Prezentarea avizelor științifice privind sănătatea și bunăstarea iepurilor, emise 
de EFSA la cererea Parlamentului

4. Prezentare de către un reprezentant al Comisiei (DG AGRI) a rezultatelor unui 
studiu privind organizațiile de producători

5. Prezentare de către Comisia Europeană (DG AGRI) a Actului delegat al 
Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la gestionarea 
contingentelor tarifare de import și de export care fac obiectul licențelor și de 
completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului în ceea ce privește constituirea garanțiilor în cadrul gestionării 
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contingentelor tarifare

6. Schimb de opinii privind situația importurilor de orez Japonica în UE

* * *

18 februarie 2020, 9.00 - 11.30

*** Votare electronică ***

7. Regulamentul delegat al Comisiei de derogare de la Regulamentul delegat (UE) 
2016/1149 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele 
naționale de sprijin în sectorul vitivinicol

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

Comisie competentă:
AGRI

 Adoptarea propunerii de rezoluție

Exprimare a lipsei de obiecțiuni în conformitate cu articolul 111 alineatul(6): vot 
privind propunerea de exprimare timpurie a lipsei de obiecțiuni

*** Sfârșitul votării electronice ***

8. Schimb de opinii cu Bernhard Url, directorul executiv al Autorității Europene 
pentru Siguranța Alimentară (EFSA)

9. Prevederi tranzitorii pentru sprijinul din partea Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) și a Fondului european de garantare agricolă
(FEGA) în anul 2021

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

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

Comisie competentă:
AGRI

Avize:
DEVE – Decizie: fără aviz
BUDG – Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT – Decizie: fără aviz
ENVI – Decizie: fără aviz
REGI – Herbert Dorfmann (PPE) PA – PE646.963v01-00

 Examinarea proiectului de raport
 Termen de depunere a amendamentelor: 25 februarie 2020, 13.00

* * *
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18 februarie 2020, 11.30 - 12.30  (cu ușile închise)

10. Reuniune a coordonatorilor

* * *

18 februarie 2020, 14.30 - 16.30

11. Schimb de opinii cu un reprezentant al Comisiei (DG AGRI) legat de Acordul 
privind indicațiile geografice UE-China, încheiat recent

12. Schimb de opinii cu un reprezentant al Comisiei (DG AGRI) privind Acordul 
SUA-China încheiat recent și impactul acestuia asupra agriculturii

13. Norme și principii generale privind mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie

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

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

Comisie competentă:
JURI – József Szájer (PPE)

 Examinarea proiectului de aviz
 Termen de depunere a amendamentelor: 21 februarie 2020, 13.00

* * *

18 februarie 2020, 16.30 - 18.30

14. Audiere publică privind „Sprijinul UE pentru inovare în agricultură”
(a se vedea programul separat)

15. Aprobarea recomandărilor formulate de coordonatorii Comisiei AGRI

16. Chestiuni diverse

17. Reuniuni următoare

 18 martie 2020, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)
 19 martie 2020, 9.00 - 12.30 (Bruxelles)
 15 aprilie 2020, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)
 27 aprilie 2020, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)
 28 aprilie 2020, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

* * *
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