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Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

AGRI(2020)0217_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 17 februari 2020 kl. 15.00–18.30
Tisdagen den 18 februari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30
Bryssel
Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002)
17 februari 2020 kl. 15.00–18.30
I närvaro av rådet och kommissionen
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Redogörelse för vetenskapliga yttranden om kaniners hälsa och välbefinnande, utfärdade av Efsa på begäran av parlamentet
4.	Föredragning av en företrädare för kommissionen (GD AGRI) om resultatet av en studie om producentorganisationer
5.	Kommissionens (GD AGRI) redogörelse för den delegerade akten om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller reglerna för förvaltningen av import- och exporttullkvoter som omfattas av licenser och om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller ställande av säkerheter vid förvaltningen av tullkvoter
6.	Diskussion om situationen för import av japonicaris till EU
* * *
18 februari 2020 kl. 9.00–11.30
*** Elektronisk omröstning ***
7.	Kommissionens delegerade förordning om undantag från kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1149 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller de nationella stödprogrammen inom vinsektorn
AGRI/9/02455
	2020/2543(DEA)	C(2020)00423

Ansvarigt utskott:

AGRI


 
	Antagande av förslag till resolution
Ingen invändning enligt artikel 111.6 i arbetsordningen: omröstning om förslaget om att tidigt meddela att man inte avser att invända
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
8.	Diskussion med Bernhard Uri, verkställande direktör för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
9.	Övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under 2021
AGRI/9/01803
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Föredragande:

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

AGRI


Rådgivande utskott:

DEVE –
Beslut: inget yttrande


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

CONT –
Beslut: inget yttrande


ENVI –
Beslut: inget yttrande


REGI –
Herbert Dorfmann (PPE)
PA – PE646.963v01-00
 
	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 25 februari 2020 kl. 13.00
* * *
18 februari 2020 kl. 11.30–12.30  (inom stängda dörrar)
10.	Samordnarnas sammanträde
* * *
18 februari 2020 kl. 14.30–16.30
11.	Diskussion med en företrädare för kommissionen (GD AGRI) om det nyligen ingångna avtalet mellan EU och Kina om geografiska beteckningar
12.	Diskussion med en företrädare för kommissionen (GD AGRI) om det nyligen ingångna avtalet mellan USA och Kina och dess inverkan på jordbruket
13.	Allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter
AGRI/9/00240
***I	2017/0035(COD)	COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Föredragande av yttrande:

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

JURI –
József Szájer (PPE)

 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 21 februari 2020 kl. 13.00
* * *
18 februari 2020 kl. 16.30–18.30
14.	Offentlig utfrågning om "EU:s stöd till innovation i jordbruket"
(se separat program)
15.	Godkännande av rekommendationerna från AGRI-utskottets samordnare
16.	Övriga frågor
17.	Kommande sammanträden
	18 mars 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)
19 mars 2020 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)
15 april 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)
27 april 2020 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)
28 april 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)
* * *

