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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

AGRI(2020)0217_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 17. februára 2020 od 15.00 do 18.30 h

utorok 18. februára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (1A002)

17. februára 2020 od 15.00 do 18.30 h

Za prítomnosti Rady a Komisie

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Prezentácia vedeckých stanovísk na tému zdravie a dobré životné podmienky 
králikov, ktoré na žiadosť Parlamentu vydal úrad EFSA

4. Výklad zástupcu Komisie (AGRI) o výsledkoch štúdie o organizáciách výrobcov

5. Výklad Európskej komisie (AGRI) o delegovanom akte, ktorým sa dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o 
pravidlá správy dovozných a vývozných colných kvót, ktoré podliehajú
licenciám, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1306/2013, pokiaľ ide o zloženie zábezpeky pri správe colných kvót

6. Výmena názorov o situácii v oblasti dovozu ryže japonica do EÚ
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* * *

18. februára 2020 od 9.00 do 11.30 h

*** Elektronické hlasovanie ***

7. Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú výnimky z delegovaného
nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1149, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné
programy v sektore vinohradníctva a vinárstva

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

Gestorský výbor:
AGRI

 prijatie návrhu uznesenia

Nevznesenie námietky podľa článku 111 ods. 6: hlasovanie o návrhu skorého 
oznámenia o nevznesení námietky

*** Koniec elektronického hlasovania ***

8. Výmena názorov s výkonným riaditeľom Európskeho úradu pre bezpečnosť
potravín (EFSA) Bernhardom Urlom

9. Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho 
záručného fondu (EPZF) v roku 2021

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

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

Gestorský výbor:
AGRI

Výbory požiadané o stanovisko:
DEVE – Rozhodnutie: bez stanoviska
BUDG – Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT – Rozhodnutie: bez stanoviska
ENVI – Rozhodnutie: bez stanoviska
REGI – Herbert Dorfmann (PPE) PA – PE646.963v01-00

 preskúmanie návrhu správy
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 25. február 2020, 13.00 h

* * *

18. februára 2020 od 11.30 do 12.30 h  (za zatvorenými dverami)

10. Schôdza koordinátorov
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* * *

18. februára 2020 od 14.30 do 16.30 h

11. Výmena názorov so zástupcom Komisie (GR AGRI) o nedávno uzavretej dohode 
medzi EÚ a Čínou o zemepisných označeniach

12. Výmena názorov so zástupcom Komisie (GR AGRI) o nedávno uzavretej dohode 
medzi USA a Čínou a jej vplyve na poľnohospodárstvo

13. Pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty 
kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie

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

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Bronis Ropė (Verts/ALE) PA – PE647.138v01-00

Gestorský výbor:
JURI – József Szájer (PPE)

 preskúmanie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 21. február 2020, 13.00 h

* * *

18. februára 2020 od 16.30 do 18.30 h

14. Verejné vypočutie na tému Podpora EÚ v oblasti inovácií v poľnohospodárstve
(pozri osobitný program)

15. Schválenie odporúčaní, ktoré vydali koordinátori výboru AGRI

16. Rôzne otázky

17. Nasledujúce schôdze

 18. marca 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)
 19. marca 2020 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)
 15. apríla 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)
 27. apríla 2020 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)
 28. apríla 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

* * *
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