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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

AGRI_PV(2019)1007_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 7ης Οκτωβρίου 2019, από τις 15.30 έως τις 18.30

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

7 Οκτωβρίου 2019, από τις 15.30 έως τις 17.30 (κεκλεισμένων των θυρών)

1. Συνεδρίαση των συντονιστών

Οι συντονιστές συνεδριάζουν κεκλεισμένων των θυρών. Οι αποφάσεις τους εγκρίνονται από 
την επιτροπή με γραπτή διαδικασία την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019.

1. ΑΝΤΑΛΛΑΓΉ ΑΠΌΨΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΈΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΈΣ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΓΠ — ΕΠΌΜΕΝΑ ΒΉΜΑΤΑ

Απόφαση: οι εισηγητές εντέλλονται να προσδιορίσουν τα σημεία που θα μπορούσαν 
να συζητηθούν εκ νέου και να ενημερώσουν σχετικά τους συντονιστές 
κατά την επόμενη συνεδρίασή τους.

2. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

2.1. Κανονισμός μεταβατικών μέτρων 

Απόφαση: αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών. 

3. ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

3.1.  Δημόσια ακρόαση της επιτροπής PETI για τους λύκους

Απόφαση: η επιτροπή αποδέχεται να συμμετάσχει στην οργάνωση της ακρόασης της 
επιτροπής PETI σχετικά με τους λύκους, στην οποία η επιτροπή AGRI θα 
επιλέξει 2 εμπειρογνώμονες και θα συμπροεδρεύσει μιας ομάδας 
συζήτησης.

Οι πολιτικές ομάδες καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για 
εμπειρογνώμονες της επιτροπής AGRI έως τις 25 Οκτωβρίου (στις 12 το 
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μεσημέρι).

3.2. Δημόσια ακρόαση της επιτροπής AGRI σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ

Απόφαση: ο πρόεδρος, εντέλλεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της επιτροπής 
ENVI για να βρεθεί μια λύση στο παρόν αδιέξοδο και να ενημερώσει 
σχετικά τους συντονιστές κατά την επόμενη συνεδρίασή τους.

3.3. Δημόσιες ακροάσεις και αποστολές της επιτροπής AGRI για το πρώτο εξάμηνο του 
2020    

Απόφαση: η επιτροπή AGRI θα ζητήσει άδεια για αποστολές στην Ισπανία και την 
Ουγγαρία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Η επιτροπή AGRI θα ζητήσει άδεια για την οργάνωση 3 ακροάσεων 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 (τίτλοι εργασίας):
- Εφαρμογή του «Ορίζων Ευρώπη» και της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 
Καινοτομίας (ΕΣΚ) για το μέλλον της γεωργίας.
- Η κλιματική αλλαγή  και οι κίνδυνοι για τη γεωργία με έμφαση στην 
υγεία των φυτών.
- Η γεωργία της ΕΕ μετά το Brexit.

4. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

4.1. Αίτημα του κ. David (ID, CS) για παρουσίαση από την Επιτροπή σχετικά με το σχέδιο 
εκτελεστικής πράξης για τη δασμολογική ποσόστωση όσον αφορά το βόειο κρέας 
υψηλής ποιότητας

Απόφαση: το παρόν σημείο καλύπτεται από την επιτροπή στο πλαίσιο της εξέτασης 
του σχεδίου γνωμοδότησης σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την κατανομή στις Ηνωμένες 
Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης που ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 617/2009, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με το 
άνοιγμα αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου 
κρέατος υψηλής ποιότητας.

4.2. Αίτημα του κ. De Castro (S&D, IT) να κληθεί η Επίτροπος Malmström να παράσχει 
ενημέρωση σχετικά με τις απειλές των ΗΠΑ για επιβολή δασμών στα προϊόντα της 
ΕΕ

Απόφαση: να προσκληθεί η Επίτροπος Malmström ή ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ 
TRADE, στην περίπτωση που η Επίτροπος δεν είναι διαθέσιμη, να 
συμμετάσχει σε έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής AGRI στις 14 
Οκτωβρίου προκειμένου να παρουσιάσει την κατάσταση σε σχέση με τις 
απειλές των ΗΠΑ για επιβολή δασμών στα προϊόντα της ΕΕ.

5. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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5.1. Άνοιγμα αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος 
υψηλής ποιότητας - 2019/0412(NLE)

Απόφαση: αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών.

6. ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Απόφαση: δεν αναλαμβάνεται καμία δράση όσον αφορά τα έγγραφα που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι

***
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

6.1. Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο – 12η 
δημοσιονομική έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) – Οικονομικό έτος 2018
COM(2019) 422 τελ.

6.2. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ 
ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης που 
συνεστήθη με την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, 
αφετέρου, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την αξιολόγηση του 
αντικτύπου της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών για την τροποποίηση 
της εν λόγω συμφωνίας
COM(2019) 432 τελ. - 2019/0204 (NLE)

6.3. Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχει ανατεθεί 
στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση 
και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 
814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου, τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους 
γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής 
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου
COM(2019) 433 τελ.

6.4. Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχει ανατεθεί 
στην Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 251/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών 
ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου
COM(2019) 434 τελ.

6.5. Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0422
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0432
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0433
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0434
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την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχει ανατεθεί 
στην Επιτροπή δυνάμει της οδηγίας 2000/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2000, για τα προϊόντα κακάο και σοκολάτας που 
προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για το μέλι, της οδηγίας 2001/111/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για ορισμένα σάκχαρα που προορίζονται για 
τη διατροφή του ανθρώπου, της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2001, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που 
προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, και της οδηγίας 2001/113/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για τις μαρμελάδες, τα ζελέ και τις 
μαρμελάδες εσπεριδοειδών καθώς και την κρέμα καστάνου που προορίζονται για τη 
διατροφή του ανθρώπου
COM(2019) 435 τελ.

6.6. Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχει ανατεθεί 
στην Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, για τον καθορισμό 
ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου, και δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για 
τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου
COM(2019) 436 τελ.

6.7. Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχει ανατεθεί 
στην Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (EE) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τις 
ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και 
εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου
COM(2019) 437 τελ.

6.8. Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής - Σύνοψη της αξιολόγησης του 
συστήματος τελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων
SWD(2019) 335 τελ. - SWD(2019) 336 τελ.

6.9. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) — Κατάλογος όλων των αποφάσεων της 
Επιτροπής Επενδύσεων και οι πίνακες αποτελεσμάτων που αφορούν όλες αυτές τις 
αποφάσεις

* * *

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, στις 17.36, υπό την προεδρία του 
Norbert Lins (προέδρου).
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2. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης AGRI_OJ(2019)1007_1

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

3. Ανακοινώσεις του προέδρου 

Καμία.

4. Σύναψη της συμφωνίας με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση των εμπορικών 
προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα του κρέατος 
πουλερικών που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών 
μελών τους αφενός, και της Ουκρανίας αφετέρου
AGRI/9/00530
*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

Συντάκτης γνωμοδότησης:
Zbigniew Kuźmiuk (ECR) PA – PE641.140v01-00

Επί της ουσίας:
INTA

 Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
 Λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση τροπολογιών: 11 Οκτωβρίου 2019, στις 

13.00

Ομιλητές: Norbert Lins, Zbigniew Kuźmiuk, Balázs Hidvéghi, Ivo Hristov, Asger 
Christensen, Sarah Wiener, Ivan David, Luke Ming Flanagan, Annie Schreijer-Pierik, Anne 
Sander, Maria Noichl, Krzysztof Jurgiel, Peter Jahr, Daniel Buda, Bert-Jan Ruissen, John 
Clarke (ΓΔ AGRI)

5. Σύναψη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με την 
κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης που 
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 617/2009, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με 
το άνοιγμα αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου 
κρέατος υψηλής ποιότητας
AGRI/9/00614
*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

Συντάκτης γνωμοδότησης:
Herbert Dorfmann (PPE) PA – PE641.220v01-00

Επί της ουσίας:
INTA – Bernd Lange (S&D)

 Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
 Λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση τροπολογιών: 11 Οκτωβρίου 2019, στις 

13.00

Ομιλητές: Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Carmen Avram, Jérémy Decerle, Molly Scott 
Cato, Luke Ming Flanagan, Anne Sander, Dino Giarrusso, Benoît Biteau, Annie 
Schreijer-Pierik, Ivan David, John Clarke (ΓΔ AGRI)

6. Διάφορα
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Ουδέν.

7. Προσεχείς συνεδριάσεις
 4 Νοεμβρίου 2019, από τις 15.00 έως τις 18.30 (Βρυξέλλες)
 5 Νοεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 18.30 

(Βρυξέλλες)

Η συνεδρίαση λήγει στις 18.32.



PE641.452v01-00 8/11 PV\1190393EL.docx

EL

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Norbert Lins, Daniel Buda, Mazaly Aguilar

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Clara Aguilera, Carmen Avram, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Asger Christensen, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, 
Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Martin Hlaváček, Martin Häusling, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, 
Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Simone Schmiedtbauer, Annie 
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209 (7)
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Pascal Canfin

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

  

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 7.10.2019
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Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
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Tapio Kytölä (Permanent Representation of Finland)

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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