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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

AGRI_PV(2019)0722_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 23 юли 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. (заседание на координаторите) и 14.30 –

 18.30 ч.
БРЮКСЕЛ

23 юли 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. (заседание на координаторите)

1. Заседание на координаторите

Координаторите заседаваха при закрити врати. Решенията им бяха одобрени от 
комисията на 23 юли 2019 г., вторник.

* * *

Заседанието беше открито в 14.40 ч. на 23 юли 2019 г., вторник, под председателството 
на Норберт Линс (председател).

В присъствието на Съвета и на Комисията

2. Приемане на дневния ред AGRI_OJ(2019)0722_1

Проектът на дневен ред беше приет.

3. Съобщения на председателя
Минута мълчание в памет на г-н Андре Жорж Дионисио Брадфорд (S&D, PT).

4. Избор на трети заместник-председател
Председателят Норберт Линс отправи покана за издигането на кандидатури за поста 
трети заместник-председател.

• Клара Агилера (S&D, ES) беше предложена от Паоло Де Кастро (S&D, IT) 
от името на групата S&D.

• Масали Агилар (ECR, ES) беше предложена от Антия Макинтайър (ECR, 
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UK) от името на групата ECR.

Председателят посочи, че изборът на трети заместник-председател ще се проведе чрез 
тайно гласуване (електронно гласуване).

След тайното гласуване Норберт Линс обяви резултатите от гласуването: Масали 
Агилар (ECR, ES) – 27 гласа „за“, Клара Агилера (S&D, ES) – 20 гласа „за“.

Председателят Норберт Линс обяви, че Масали Агилар (ECR, ES) е избрана за трети 
заместник-председател на комисията AGRI.

Оратори: Норберт Линс, Масали Агилар, Паоло Де Кастро, Антия Макинтайър, Клара 
Агилера 

5. Избор на четвърти заместник-председател
Председателят Норберт Линс отправи покана за издигането на кандидатури за поста 
четвърти заместник-председател.

• Елси Катайнен (Renew, FI) беше предложена от Улрике Мюлер (Renew, DE) 
от името на групата Renew.

• Максет Пирбакас (ID, FR) беше предложена от Жил Льобретон (ID, FR) от 
името на групата ID. 

Председателят посочи, че изборът на четвърти заместник-председател ще се проведе 
чрез тайно гласуване (електронно гласуване).

След тайното гласуване Норберт Линс обяви резултатите от гласуването: Елси 
Катайнен (Renew, FI) – 29 гласа „за“, Максет Пирбакас (ID, FR) – 9 гласа „за“.

Председателят Норберт Линс обяви, че Елси Катайнен (Renew, FI) е избрана за 
четвърти заместник-председател на комисията AGRI.

Оратори: Норберт Линс, Улрике Мюлер, Жил Льобретон, Максет Пирбакас, Елси 
Катайнен

6. Размяна на мнения с Фил Хоган, член на Комисията, отговарящ за 
земеделието и развитието на селските райони

Оратори: Норберт Линс, Фил Хоган, Херберт Дорфман, Паоло Де Кастро, Улрике 
Мюлер, Мартин Хойслинг, Иван Давид, Антия Макинтайър, Люк Минг 
Фланаган, Фил Хоган, Мат Карти, Кармен Аврам, Ерик Андрийо, Ани 
Схрейер-Пирик, Аня Хазекамп, Клара Агилера, Мария Нойхл, Юозас 
Олекас, Елси Катайнен, Петри Сарвама, Марейд Макгинес, Алвару Амару, 
Ан Сандер, Марлене Мортлер, Ярослав Калиновски, Жил Льобретон, 
Максет Пирбакас, Масали Агилар, Жереми Десерл, Асим Адемов, Ирен 
Тольоре, Шийла Ричи, Алън Смит, Бронис Ропе, Петер Яр, Даниел Буда, 
Дино Джарусо, Беноа Бито, Сара Винер, Берт-Ян Ройсен, Симоне 
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Шмидбауер, Мартин Бушман, Наоми Лонг, Фил Хоган, Клара Агилера, Ерик 
Андрийо, Фил Хоган.

7. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички 
раздели
AGRI/9/00552
2019/2028(BUD)

Докладчик по становище:
Паоло Де Кастро (S&D) PA – PE639.624v01-00

AM – PE639.812v01-00
AB – PE640.618v01-00

Водеща:
BUDG – Моника Холмайер (PPE)

Ейдер Гардиасабал Рубиал
(S&D)

DT – PE639.763v02-00

 Разглеждане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 25 юли 2019 г., 13.00 ч.

Оратори: Норберт Линс, Пина Пичерно, Хуан Игнасио Соидо Алварес, Елси 
Катайнен, Беноа Бито, Ерик Андрийо, Берт-Ян Ройсен, Ан Сандер, Даниел 
Буда, Ирен Тольоре, Сара Винер, Люк Минг Фланаган, Жереми Десерл, 
Пина Пичерно, Георг Хойслер (ГД „Земеделие и развитие на селските 
райони“).

8. Одобряване на препоръките, изготвени от координаторите на комисията 
AGRI

1. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА НЕДОВЪРШЕНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ДЕЛА

1.1. Законодателни предложения за ОСП  

Решение: отложено за следващото заседание на координаторите

2. ДРУГИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДОСИЕТА

2.1. Клониране на някои животни (съвместни досиета на комисиите ENVI и AGRI) 

2.1.1. Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
клонирането на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите 
и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели - 
2013/0433(COD) - COM(2013)0892

2.1.2. Предложение за Директива на Съвета за пускането на пазара на храни от 
клонирани животни – 2013/0434 (APP) - COM (2013)0893

Решение: отложено за следващото заседание на координаторите.
Групата Verts/ALE е изразила интерес.

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0433(COD)&l=en
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2013/0892
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0434(APP)&l=en
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2013/0893
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3. ДОКЛАДИ – НАЗНАЧАВАНЕ НА ДОКЛАДЧИЦИ

3.1 Регламент относно стратегическите планове по ОСП    
2018/0216(COD) - COM(2018)0392

Решение: групата РРЕ да определи докладчик

3.2. Финансиране, управление и мониторинг на ОСП (хоризонтален регламент) 

2018/0217(COD) - COM(2018)0393

Решение: групата Renew да потвърди докладчика

3.3. Регламент за изменение на ОСП
2018/0218(COD) - COM(2018)0394

Решение: групата S&D да потвърди докладчика

4. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНОВИЩА

4.1 Бюджет за 2020 г.

Решение: възлага се на групата S&D. 
Докладчикът по становище се упълномощава да внесе изменения, с които се 
възстановява проектобюджетът.

4.2. Предложение за решение на Съвета за сключването на споразумение със 
Съединените американски щати за разпределението в полза на 
Съединените щати на дял от тарифната квота, предвидена в Регламент 
(ЕО) № 617/2009 на Съвета от 13 юли 2009 г. за откриване на автономна 
тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо
COM(2019) 297 final - 2019/0142 (NLE)
COM(2019) 296 final - 2019/0141 (NLE)

Решение: отложено за следващото заседание на координаторите

4.3. Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението под 
формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за 
изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и 
продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране 
между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и 
техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна
COM(2019) 267 final - 2019/0132 (NLE)

Решение: отложено за следващото заседание на координаторите.
Групите ECR и S&D са изразили интерес.

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0216(COD)&l=en
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0392
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0217(COD)&l=en
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0393
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0218(COD)&l=en
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0394
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0297
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0296
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0267
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0132(NLE)&l=en
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5. ИСКАНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ТОЧКИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА 
ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАСЕДАНИЯ

5.1. Специална размяна на мнения относно търговското споразумение с 
Меркосур

Решение: да се организира публично изслушване относно Меркосур през 2-
та половина на 2019 г. и да се поканят представители на ГД 
„Земеделие и развитие на селските райони“ и ГД „Търговия“

5.2. Искане от Ян Хойтема (Renew) да се включи по време на заседанието на 
комисията AGRI на 4 – 5 септември въпросът за патентоспособността на 
растенията с оглед на решение на Техническата колегия по жалбите на 
Европейското патентно ведомство

Решение: да се включи точка относно патентоспособността на 
растенията в дневния ред на заседанието на комисията AGRI на 
4 – 5 септември

6. НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОСТОЯННИ ДОКЛАДЧИЦИ

6.1 Комитет за STOA

Решение: политическите групи трябва да постигнат съгласие относно
3-та членове на комисията AGRI, които да бъдат назначени в 
комитета за STOA

6.2 Мрежа за интегриране на принципа на равенство между половете

Решение: групата S&D ще определи постоянен докладчик за първата 
половина на законодателния мандат (т.е. до декември 2021 г.), а 
Renew Europe ще определи заместник.

За втората половина на законодателния мандат (т.е. от януари 
2022 г.) Renew Europe ще определи постоянен докладчик, а 
групата S&D ще определи заместник.

6.3. Мрежа на комисията по петиции

Решение: групите PPE и S&D да постигнат съгласие относно 
назначаването на постоянен докладчик и заместник

7. ПУБЛИЧНИ ИЗСЛУШВАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ, КОИТО 
ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ КОМИСИЯТА AGRI ПРЕЗ 
ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2019 г. И ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 2020 г.

7.1. Публични изслушвания, организирани от комисията AGRI през втората 
половина на 2019 г.

Решение: А) Втора половина на 2019 г.
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да се организира публично изслушване относно Меркосур
да се организира работен семинар относно реформата на ОСП

Б) Първа половина на 2020 г.
Политическите групи се приканват да представят предложения за 
публични изслушвания до вътрешния краен срок 3 октомври (до 18.00 ч.). 
Всяко предложение следва да бъде придружено от заглавие, обосновка, 
дати, брой на гостите. 

7.2. Командировки, организирани от комисията AGRI през 2019 г. и 2020 г. 

Решение: А) Втора половина на 2019 г.
да се организира командировка във Франция през седмица 44 
(28 октомври – 1 ноември)

Б) Първа половина на 2020 г.
Политическите групи се приканват да представят предложения за 
командировки до вътрешния краен срок 27 октомври (до обяд). Всяко 
предложение следва да бъде придружено от мотивирана обосновка и 
очаквания брой участващи членове на ЕП.

8. ПЕТИЦИИ

8.1. Петиция № 0020/2019, внесена от Марко Бава, с италианско гражданство, 
относно забраната за използване на утайките от отпадъчните води в селското 
стопанство

8.2. Петиция № 0076/2019, внесена от Мануела Джакомини, с италианско 
гражданство, от името на фондация за хуманно отношение към животните 
относно „ферми за кръв“ и серумен гонадотропин от бременна кобила (PMSG)

Решение: комисията AGRI ще вземе предвид гореспоменатите петиции и ще 
уведоми председателя на комисията по петиции, че това е направено.

9. ДРУГИ РЕШЕНИЯ

9.1. График на заседанията за втората половина на 2019 г.

Решение: графикът на редовните заседания на комисията AGRI за втората 
половина на 2019 г., както е изложен в приложение І, е одобрен.

9.2. Публикуване на списъците за гласуване и компромисни изменения

Решение: да не се публикуват

9.3. Заседания без документи на хартиен носител

Решение: секретариатът ще изпрати електронно писмо до всички членове на 
комисията AGRI, с краен срок, със запитване дали те настояват за 
отпечатване на досиетата на хартиен носител.
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9.4. Междупарламентарна конференция „ОСП 2020 – От спорове до 
споразумение“, 27 – 28 октомври 2019 г. (Хелзинки, Финландия)

Решение: секретариатът е инструктиран да изпрати отговор до служителя за 
връзка на Парламента на Финландия с предложение председателят 
(или един от заместник-председателите) на комисията AGRI да бъде 
поканен като основен оратор, а също така да бъде отправена покана и 
до други членове на комисията AGRI, които желаят да присъстват (на 
свои разноски).

10. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА СВЕДЕНИЕ

Решение: да не се предприемат действия по отношение на нито един от 
документите, включени в приложение ІІ

11. ЗА СВЕДЕНИЕ

11.1 Услуги на Службата на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS) за 
членовете на ЕП 

Секретариатът би искал да посочи на членовете на ЕП гамата от услуги и 
продукти, предлагани от Службата на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS) 
за подпомагане на парламентарната дейност:

• Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност 
подпомага парламентарните комисии при контрола и надзора на Европейската 
комисия и на други изпълнителни органи в рамките на политиките и 
законодателните цикли на ЕС. Тя предоставя първоначални оценки на оценките на 
въздействието, придружаващи всяко значително предложение на Комисията, 
може да бъде натоварена със задачата да подпомага комисиите при тяхната 
оценка на съществуващото законодателство и подпомага законодателните 
инициативи по различни други начини.
 
• Дирекцията за обслужване на членовете на ЕП в областта на 
изследванията осъществява съобразени с потребностите научни изследвания и 
анализи за отделни членове на ЕП, подкрепени от персонализирани информационни 
посещения на политически анализатори. Тя също така публикува няколкостотин 
документа годишно по политиките, въпросите и законодателството на ЕС под 
формата на кратки бележки, общи прегледи, задълбочени анализи или проучвания.
 
• Библиотеката разполага с читални в Брюксел, Страсбург и Люксембург и 
осигурява достъп до богата информация, информационни услуги и бази данни, 
включително в областта на селското стопанство и развитието на селските 
райони.

***

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/bg/stay-informed/research-and-analysis
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ОТ ЯНУАРИ ДО ДЕКЕМВРИ 2019 г.

януари – юни 2019 г. юли – декември 2019 г.

7 януари, понеделник, 15.00 − 18.30 ч.

14 януари, понеделник, 19.00 − 21.30 ч. 
(Страсбург)

23 януари, сряда, 9.00 − 12.30 ч.
23 януари, сряда, 14.30 − 18.30 ч.
24 януари, четвъртък, 9.00 − 12.30 ч.

29 януари, вторник, 15.00 – 18.30 ч.

Учредително заседание – сряда, 10 юли, 
16.00 – 16.30 ч.

23 юли, вторник, 9.00 – 12.30 ч.
23 юли, вторник, 14.30 – 18.30 ч.

7 февруари, четвъртък, 9.00 − 12.30 ч.

18 февруари, понеделник, 15.00 – 18.30 ч.
19 февруари, вторник, 9.00 – 12.30 ч.
19 февруари, вторник, 14.30 – 18.30 ч.

27 февруари, сряда, 9.00 – 12.30 ч.  
27 февруари, сряда, 14.30 – 18.30 ч.

4 септември, сряда, 9.00 – 12.30 ч.
4 септември, сряда, 14.30 – 18.30 ч.
5 септември, четвъртък, 9.00 – 12.30 ч.

25 септември, сряда, 9.00 – 12.30 ч.
25 септември, сряда, 14.30 – 18.30 ч.
26 септември, четвъртък, 9.00 – 12.30 ч.

4 март, понеделник, 15.00 – 18.30 ч.

7 март, четвъртък, 9.00 – 12.30 ч. 

7 октомври, понеделник, 15.00 − 18.30 ч.
8 октомври, вторник, 9.00 – 12.30 ч.

11 март, понеделник, 19.00 − 22.00 ч. 
(Страсбург)

18 март, понеделник, 15.00 – 18.30 ч.

4 ноември, понеделник, 15.00 – 18.30 ч.
5 ноември, вторник, 9.00 – 12.30 ч.
5 ноември, вторник, 14.30 – 18.30 ч.

18 ноември, понеделник, 15.00 – 18.30 ч.

2 април, вторник, 14.30 – 18.30 ч.

8 април, понеделник, 15.00 − 18.30 ч.

4 декември, сряда, 9.00 – 12.30 ч.
4 декември, сряда, 14.30 – 18.30 ч.
5 декември, четвъртък, 9.00 – 12.30 ч.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

10.1. Решение на Съвета за определяне на позицията, която да се заеме от името на 
Съюза във връзка с някои резолюции, които ще бъдат гласувани на 17-ото Общо 
събрание на Международната организация по лозата и виното (OIV), което ще се 
проведе в Женева (Швейцария), на 19 юли 2019 г.
10635/19

10.2. Решение (ЕС) 2019/... на Съвета от ... относно позицията, която трябва да се 
заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за сътрудничество, 
създаден със Споразумението за сътрудничество и митнически съюз между 
Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република 
Сан Марино, от друга страна, по отношение на приложимите разпоредби за 
биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, както и 
условията за внос на биологични продукти
8996/19

10.3. Предложение за решение на Съвета относно позицията, която да се заеме от 
името на Европейския съюз в рамките на Международната организация по 
лозата и виното (OIV)
COM(2019) 246 final - 2019/0121 (NLE)

10.4. Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Преглед на 
напредъка на изпълнението на Стратегията на ЕС за екологосъобразна 
инфраструктура
COM(2019) 236 final - SWD(2019) 184 final

10.5. Доклад на Комисията – Годишен обобщен доклад за 2017 г. относно 
прилагането на схемата на разрешителни FLEGT, предвидена в Регламент (ЕО) 
№ 2173/2005 от 20 декември 2005 г. за установяването на схема на разрешителни 
FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност
COM(2019) 249 final

10.6. Доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент – Обобщение на 
годишните доклади за изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от 
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица през 2017 г.
COM(2019) 259 final

10.7. Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението под 
формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение 
на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова 
месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една 
страна, и Украйна, от друга страна
COM(2019) 267 final - 2019/0132 (NLE)

10.8. Предложение за решение на Съвета за подписване, от името на Европейския 
съюз, и временно прилагане на Споразумението под формата на размяна на 
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писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските 
преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени 
в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската 
общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и 
Украйна, от друга страна
COM(2019) 268 final - 2019/0131 (NLE)

10.9. Предложение за решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от 
името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във 
връзка с изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, 
изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП
COM(2019) 269 final - 2019/0130 (NLE)

10.10. Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета – Дългосрочна 
прогноза за бъдещите входящи и изходящи парични потоци на бюджета на ЕС 
(2020 – 2024 г.)
COM(2019) 305 final

10.11. Препоръка на Комисията от 18 юни 2019 г. по проекта на интегриран 
национален план в областта на енергетиката и климата за периода 2021 – 2030 г.
- Белгия - C(2019) 4401 final - SWD(2019) 211 final
- България - C(2019) 4402 final - SWD(2019) 225 final
- Чешка република - C(2019) 4403 final - SWD(2019) 214 final
- Дания - C(2019) 4404 final - SWD(2019) 275 final
- Германия - C(2019) 4405 final - SWD(2019) 229 final

 - Естония - C(2019) 4406 final - SWD(2019) 277 final
- Ирландия - C(2019) 4407 final - SWD(2019) 230 final
- Гърция - C(2019) 4408 final - SWD(2019) 261 final
- Испания - C(2019) 4409 final - SWD(2019) 262 final
- Франция - C(2019) 4410 final - SWD(2019) 263 final 
- Хърватия - C(2019) 4411 final - SWD(2019) 224 final
- Италия - C(2019) 4412 final - SWD(2019) 264 final
- Кипър - C(2019) 4413 final - SWD(2019) 223 final
- Латвия - C(2019) 4414 final - SWD(2019) 265 final
- Литва - C(2019) 4415 final - SWD(2019) 228 final
- Люксембург - C(2019) 4416 final - SWD(2019) 266 final
- Унгария - C(2019) 4417 final - SWD(2019) 267 final
- Малта - C(2019) 4418 final - SWD(2019) 268 final
- Нидерландия - C(2019) 4419 final - SWD(2019) 227 final
- Австрия - C(2019) 4420 final - SWD(2019) 226 final
- Полша - C(2019) 4421 final - SWD(2019) 281 final
- Португалия - C(2019) 4422 final - SWD(2019) 272 final

 - Румъния - C(2019) 4423 final - SWD(2019) 273 final
 - Словения - C(2019) 4424 final - SWD(2019) 271 final

- Словакия - C(2019) 4425 final - SWD(2019) 274 final
- Финландия - C(2019) 4426 final - SWD(2019) 276 final
- Швеция - C(2019) 4427 final - SWD(2019) 278 final
- Обединеното кралство - C(2019) 4428 final - SWD(2019) 279 final

10.12. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, 
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Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален 
комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка – 
Актуално състояние на подготовката на извънредните мерки във връзка с 
оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз
COM(2019) 276 final

10.13. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите – За обединени за 
действия в областта на Енергийния съюз и климата – Да положим основите за 
успешен преход към чиста енергия
COM(2019) 285 final - SWD(2019) 212 final - SWD(2019) 213 final

10.14. Предложение за решение на Съвета за позицията, която да се заеме в 
Международния съвет по захарта от името на Европейския съюз по 
продължаването на срока на действие на Международното споразумение за 
захарта от 1992 г.
COM(2019) 286 final - 2019/0139 (NLE)

10.15. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет и 
Съвета – Пътна карта за постигане на споразумение по дългосрочния бюджет на 
Съюза за периода 2021 – 2027 г. – Принос на Европейската комисия за 
заседанието на Европейския съвет на 20 – 21 юни 2019 г.
COM(2019) 295 final

10.16. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Сметната палата 
– Годишен счетоводен отчет на Европейската комисия за финансовата 
2018 година
COM(2019) 312 final

10.17. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Сметната палата 
– Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 
2018 година
COM(2019) 316 final

10.18. Доклад на Комисията – Мониторинг върху прилагането на правото на 
Европейския съюз – Годишен доклад за 2018 г.
COM(2019) 319 final - SWD(2019) 285 final - SWD(2019) 286 final - SWD(2019) 
287 final

10.19. Предложение за решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от 
името на Европейския съюз в рамките на Смесения комитет по селското 
стопанство, създаден със Споразумението между Европейската общност и 
Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, 
по отношение на изменението на приложения 1 и 2 към същото споразумение
COM(2019) 326 final - 2019/0149 (NLE)

10.20. Доклад на Комисията – Годишен доклад за 2018 година относно прилагането на 
принципите на субсидиарност и на пропорционалност и относно отношенията с 
националните парламенти
COM(2019) 333 final
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10.21. Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно 
последващите действия, свързани с освобождаването от отговорност във връзка 
с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (Обобщение)
COM(2019) 334 final

10.22. Доклад на Комисията до Съвета за оценка на докладвания от Италия пред 
Комисията и Съвета напредък по събирането на допълнителната такса, дължима 
от млекопроизводителите за периода от 1995/1996 г. до 2001/2002 г. (съгласно 
член 3 от Решение 2003/530/EО на Съвета)
COM(2019) 335 final

10.23. Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Сметната палата – 
Годишен доклад до органа за освобождаване от отговорност относно 
вътрешните одити, извършени през 2018 г.
COM(2019) 350 final - SWD(2019) 300 final

10.24. Работен документ на службите на Комисията – Насоки за стратегическа рамка за 
по-нататъшно подпомагане на разгръщането на зелена и синя инфраструктура на 
равнището на ЕС 
SWD(2019) 193 final

10.25. Съвет: Необвързващи критерии за прилагането на член 290 и член 291 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз (LT128/19)

10.26. Съвет: Писмо относно временното междуинституционално споразумение 
относно предложението на Комисията за адаптиране на редица правни актове 
към членове 290 и 291 от ДФЕС (делегирани актове и актове за изпълнение на 
Комисията) (2016/0400A (COD))

10.27. Съвет: Писмо относно временното междуинституционално споразумение 
относно предложението на Комисията относно прозрачността и устойчивостта 
на оценката на ЕС на риска в хранителната верига (2018/0088 (COD))

10.28. Съвет: Решение относно позицията, която трябва да се заеме от името на 
Европейския съюз в рамките на Съвета на членовете на Международния съвет за 
маслиновите продукти по отношение на търговските стандарти, приложими за 
маслиновите масла и маслиновите масла от маслинено кюспе (10117/19)

10.29. Решение (ЕС) 2019/... на Съвета от ... относно позицията, която трябва да се 
заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета на членовете на 
Международния съвет за маслиновите продукти (МСМП) по отношение на 
условията за присъединяване на правителството на Грузия към Международното 
споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година 
(9685/19)1

10.30. Решение (ЕС) 2019/... на Съвета от ... относно позицията, която трябва да се 
заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет по 

1 Limité: Документът може да бъде намерен в офисите на секретариата на комисията AGRI

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0334
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0335
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0350
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0300
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0193
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0400A(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0088(COD)&l=en
file://epades/public/docs_autres_institutions/conseil/2019/10117
mailto:agri-secretariat@ep.europa.eu
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захарта във връзка с продължаването на срока на действие на Международното 
споразумение за захарта от 1992 г.
10949/19

10.31. Европейска инвестиционна банка: Европейски фонд за стратегически 
инвестиции (ЕФСИ) – решения, взети от Комитета за ЕФСИ през юни 2019 г.

10.32. Служба на Общността за сортовете растения (CPVO) – Окончателни годишни 
отчети за финансовата 2018 година

10.33. Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство 
и храните (CHAFEA) – Окончателни годишни отчети за финансовата 
2018 година

10.34. Национално събрание на Френската република – Комисия по европейски 
въпроси:  Заключение относно многогодишната финансова рамка (COM (2018) 
322)

9. Разни въпроси

Няма.

10. Следващи заседания
 4 септември 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 15.00 – 17.30 ч. (Брюксел)

Заседанието беше закрито в 17.36 ч.

file://epades/public/docs_autres_institutions/conseil/2019/10949
https://www.eib.org/attachments/strategies/efsi-investment-committee-decisions-2019-june-en.pdf
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0322
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0322
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