
PV\1196287DA.docx PE644.947v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

AGRI_PV(2019)1204_1

PROTOKOL
fra mødet den 4. december 2019 kl. 9.00-12.30 og kl. 14.30-18.30 

og den 5. december 2019 kl. 9.00-13.00

BRUXELLES

Mødet åbnet onsdag den 4. december 2019 kl. 9.08 af Norbert Lins (formand).

1. Vedtagelse af dagsordenen AGRI_OJ(2019)1204_1

Dagsordenen blev vedtaget.

2. Meddelelser fra formanden
Formanden meddelte, at AGRI-mødet den 6. januar 2020 var aflyst.

3. Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen
AGRI/9/01029

2019/2055(DEC) – COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019 PA – PE642.906v01-00

Ordfører for udtalelse: Attila Ara-Kovács

Behandling af udkast til udtalelse

Indlæg: Norbert Lins, Attila Ara-Kovács, Herbert Dorfmann, Asger Christensen, Martin 
Häusling, Zbigniew Kuźmiuk, Christina Borchmann (DG AGRI)

4. Konkurrencepolitik – årsberetning 2019
AGRI/9/01633

2019/2131(INI) PA – PE643.188v01-00

Ordfører for udtalelse: Isabel Carvalhais
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Behandling af udkast til udtalelse

Indlæg: Norbert Lins, Isabel Carvalhais, Daniel Buda, Atidzhe Alieva-Veli, Bert-Jan 
Ruissen, Bronis Ropė, Clara Aguilera, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, Philippe 
Chauve (DG COMP)

5. Oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, 
herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Ordfører for betænkning: Brando Benifei

Tilbagemelding om de igangværende forhandlinger ved AGRI-ordføreren, Simone 
Schmiedtbauer (PPE)

Indlæg: Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Mødet blev udsat kl. 10.00 og efterfulgt af et koordinatormøde for lukkede døre.

* * *

6. Koordinatormøde

Koordinatorerne holdt møde for lukkede døre. Deres afgørelser blev godkendt af udvalget 
onsdag den 5. december 2019.

* * *

Mødet genoptaget kl. 14.39 af Norbert Lins (formand).

7. Finansiel disciplin fra og med regnskabsåret 2021 og forordning (EU) 
nr. 1307/2013 for så vidt angår fleksibiliteten mellem søjlerne i regnskabsåret 2020

***I 2019/0253(COD) COM(2019)0580 – C9-0163/2019

Drøftelse

Indlæg: Norbert Lins, Elsi Katainen, Veronika Vrecionová, Ivan David, Mairead 
McGuinness, Jérémy Decerle, Daniel Buda, Luke Ming Flanagan, Michael Niejahr (GD 
AGRI)

8. Offentlig høring om "Reformen af den fælles landbrugspolitik"

Indlæg: Norbert Lins, Seb Dance (GD ENV), Harald Grethe (Humboldt-Universitetet i 
Berlin), Saara Kankaanrinta (Baltic Sea Action Group Foundation), Peter Jahr, Maria Noichl, 
Martin Hlaváček, Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen, Luke Ming Flanagan, Jarosław 
Kalinowski, Ulrike Müller, Juozas Olekas, Clara Aguilera, Simone Schmiedtbauer, Mazaly 
Aguilar, Jan Huitema, Carmen Avram, Mairead McGuinness, Daniel Buda, Anne Sander, 
Herbert Dorfmann, Irène Tolleret, Bronis Ropė, Anna Deparnay-Grunenberg, Martin Pycha 
(landbrugssammenslutningen for Den Tjekkiske Republik), Joao Pacheco (Farm Europe), 
Pina Picierno, Tilly Metz, Ivan David, Michaela Šojdrová, Álvaro Amaro, Zbigniew 
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Kuźmiuk, Paolo De Castro, Veronika Vrecionová, Pedro Gallardo (COPA-COGECA), 
Edouard Rousseau (Interbio Nouvelle-Aquitaine), Jérémy Decerle, Benoît Biteau, Franc 
Bogovič, Krzysztof Jurgiel, Sarah Wiener, Guillaume Cros (Regionsudvalget), Michael 
Niejahr (GD AGRI).

Mødet blev udsat kl. 18.37 og genoptaget torsdag den 5. december 2019 kl. 9.11 under ledelse 
af Norbert Lins (formand).

9. Fremlæggelse af en undersøgelse om "Beskæftigelsen inden for EU's landbrug: 
aktuelle udfordringer og fremtidsudsigter". Fremlæggelse ved Ambre Maucorps 
og Bernd Schuh (OIR GmbH, Østrig). Studie efter anmodning fra AGRI-udvalget, 
bestilt og forvaltet af temaafdeling B

Indlæg: Norbert Lins, Bernd Schuh (OIR, GmbH, Austria), Ambre Maucorps (OIR, GmbH, 
Austria), Daniel Buda, Peter Jahr, Carmen Avram, Juozas Olekas, Michaela Šojdrová, Sarah 
Wiener, Marlene Mortler, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Ivan David, Bronis Ropė, Krzysztof 
Jurgiel, Simone Schmiedtbauer, Jérémy Decerle, Ruža Tomašić, Gijs Schilthuis (GD AGRI).

10. Godkendelse af henstillinger fra AGRI-koordinatorerne

1. DRØFTELSE MED ORDFØRERNE OM LOVGIVNINGSFORSLAG OM DEN 
FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK – DE NÆSTE SKRIDT

Afgørelse: Listerne over punkter/artikler, som skulle genåbnes, jf. bilag I, blev bekræftet.
Ordføreren og skyggeordførerne fik mandat til at fortsætte arbejdet med at 
opnå en så bred enighed som muligt om listen over punkter/artikler med 
henblik på fremsættelse af ændringsforslag fra de politiske grupper på 
plenarmødet.
Med hensyn til procedure:
– fortsætte med at indbyde ENVI-ordføreren til møder for skyggeordførerne for 
forordningen om strategiplaner og anvende de samme regler, som gælder for 
triloger
– ENVI-skyggeordførerne kan kun deltage i møder for skyggeordførerne for 
forordningen om strategiplaner som observatører. 

Koordinatorerne bekræftede, at de sigtede mod vedtagelse af forslaget på plenarmødet i juni 
2020.

2. TILDELING AF UDTALELSER

2.1. ENVI's initiativbetænkning "Intensivering af EU's indsats for at beskytte og 
genoprette verdens skove" – COM(2019)0352 

Afgørelse: AGRI ville afgive en udtalelse. 
Udtalelsen blev tildelt S&D-Gruppen for 1 point.

2.2. ENVI's lovgivningsmæssige initiativbetænkning om "EU's retlige ramme med henblik 
på at standse og vende EU-drevet global skovrydning"

Afgørelse: AGRI ville afgive en udtalelse og anmode om status som associeret.
Udtalelsen blev tildelt Verts/ALE-Gruppen for 1 point.

file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0352
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2.3. EMPL's initiativbetænkning om "EU-reglers indvirkning på den frie bevægelighed for 
varer og tjenester: arbejdskraftens mobilitet inden for EU som et redskab til at matche 
behov og færdigheder på arbejdsmarkedet"

Afgørelse: AGRI ville afgive en udtalelse. 
Udtalelsen blev tildelt ECR-Gruppen for 1 point.

2.4. EMPL's initiativbetænkning om "Et gammelt kontinent bliver ældre – muligheder og 
udfordringer i forbindelse med aldringspolitikken efter 2020"

Afgørelse: AGRI ville afgive en udtalelse. 
Udtalelsen blev tildelt ECR-Gruppen for 1 point.

3. INITIATIVBETÆNKNINGER (INI)

3.1. Initiativbetænkninger 2020

Afgørelse: Følgende initiativbetænkning ville blive forelagt Udvalgsformandskonferencen 
til godkendelse:

– EU-landbrugeres afgørende rolle i udviklingen af landbrugselementet i "fra 
jord til bord"-strategien

3.2. INTA's anmodning om en initiativbetænkning om "Vigtigheden af fødevarer og 
landbrug i internationale handelsaftaler"

Afgørelse: Udsat

3.3. Gennemførelsesrapport om dyrevelfærd

Afgørelse: Der skulle bestilles et studie fra Parlamentets Forskningstjeneste med henblik 
på udarbejdelsen af en gennemførelsesrapport. 

4. HØRINGER OG DELEGATIONSREJSER 

4.1. AGRI's delegationsrejse til Spanien (første halvdel af 2020)

Afgørelse: AGRI's delegationsrejse til Spanien skulle gå til regionen Extremadura (den 
24.-26. februar 2020)

4.2. Offentlig høring arrangeret af PETI og AGRI, "Hvordan kan vi behandle 
landbrugerne på en retfærdig og rimelig måde i hele Europa?"

Afgørelse: AGRI skulle sammen med PETI arrangere forannævnte offentlige høring.

5. ANMODNINGER OM PUNKTER TIL OPFØRELSE PÅ KOMMENDE 
DAGSORDENER FOR UDVALGSMØDER

5.1. Forslag fra sekretariatet om at invitere en repræsentant for Kommissionen (GD AGRI) 
til at redegøre for den nyligt indgåede aftale mellem EU og Kina om geografiske 
betegnelser

Afgørelse: Der skulle indbydes en repræsentant for Kommissionen (GD AGRI) til et 
kommende møde i AGRI-udvalget for at give medlemmerne en orientering om 
status for aftalen mellem EU og Kina om geografiske betegnelser.
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5.2. Anmodning fra den australske repræsentation ved EU om en udveksling af 
synspunkter med den australske landbrugsminister på mødet i AGRI-udvalget den 
22. januar 2020

Afgørelse: Der skulle arrangeres en udveksling af synspunkter med den australske 
landbrugsminister den 22. januar 2019. 

5.3. Anmodning fra Paolo De Castro (S&D, IT) om drøftelse af situationen med hensyn til 
import af japonica-ris til EU

Afgørelse: Der skulle indbydes en repræsentant for Kommissionen (GD AGRI) til et 
kommende møde i AGRI-udvalget for at redegøre for situationen.

5.4. Anmodning fra PPE-Gruppen om drøftelse om afrikansk svinepest

Afgørelse: Der skulle indbydes en repræsentant for Kommissionen (GD SANTE) til et 
kommende møde i AGRI-udvalget for at redegøre for status vedrørende 
afrikansk svinepest.

5.5. Delegeret retsakt om salgsfremstød

Afgørelse: Der skulle indbydes en repræsentant for Kommissionen (GD AGRI) for at 
orientere medlemmerne om den seneste udvikling.

6. FORSKELLIGE AFGØRELSER

6.1. Drøftelse med betalingsorganerne om virkningen af gennemførelsen af den nye 
gennemførelsesmodel

Afgørelse: Følgende fire betalingsorganer ville blive inviteret:
Tyskland, Portugal, Polen og Italien (Veneto)

6.2. Udpegning af faste ordførere for forskellige komitologispørgsmål

Afgørelse: Det nuværende kontrolsystem for delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter fra den 8. valgperiode skulle bibeholdes.

De politiske grupper blev anmodet om at orientere sekretariatet om 
udpegningen af de nye faste ordførere.

6.3. Afholdelse af et møde mellem AGRI-koordinatorerne og medlemmer af 
Revisionsretten (Afdeling I)

Afgørelse: Der skulle afholdes et møde mellem AGRI-koordinatorerne og medlemmer af 
Revisionsretten (første kammer).

6.4. Den opdaterede bioøkonomiske strategi "En bæredygtig europæisk bioøkonomi: 
Større økonomisk, social og miljømæssig sammenhæng"
Afgørelse: AGRI ville udarbejde en forespørgsel til mundtlig besvarelse om Den 

opdaterede bioøkonomiske strategi.

6.5. Konferencen om Europas fremtid – AGRI-udvalgets bidrag

Afgørelse: AGRI ville udpege en stående ordfører til at følge med i udviklingen i sagen.
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Gruppen Renew Europe havde udtrykt interesse herfor.

6.6. AGRI-udvalgets forskningsprogram i første halvdel af 2020

Afgørelse: AGRI-udvalget ville bestille følgende to forskningsprojekter fra Temaafdeling 
B, som skulle gennemføres i første halvdel af 2020:
– "Den grønne pagt og den fælles landbrugspolitik: virkninger for politikken af 
at tilpasse landbrugets driftsmetoder og bevare EU's naturressourcer"
– "Udfordringer og muligheder ved at tage landbrugsjord ud af drift efter 
2020"

6.7. Anmodning fra Revisionsretten: AGRI-udvalgets bidrag til Revisionsrettens 
arbejdsprogram for 2021

Afgørelse: De politiske grupper blev opfordret til at indgive bidrag til Revisionsrettens 
arbejdsprogram for 2021 til sekretariatet senest den 10. januar 2020 kl. 12.00.

7. ANDRAGENDER 

7.1. Andragende nr. 1124/2018 af D.S., polsk statsborger, og to medunderskrivere, om 
honningbiers velfærd

7.2. Andragende nr. 0315/2019 af O.T., britisk statsborger, om behovet for at 
tilbagekalde artikel 17 i forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til 
forbrugerne

Afgørelse: Udkastene til udtalelse om ovenstående andragender blev godkendt, jf. bilag II 
og III.

7.3. Andragende nr. 0344/2019 af M.G., polsk statsborger, om en påstået overtrædelse af 
loven om avl og reproduktion af husdyr og af Kommissionens forordning (EU) nr. 702/2014

Afgørelse: AGRI-udvalget ville tage andragendet til efterretning, og formanden ville 
underrette PETI-udvalget herom.

8. ANDRE DOKUMENTER TIL ORIENTERING

Afgørelse: Der skulle ikke foretages noget i forbindelse med dokumenterne i 
bilag IV.

9. TIL ORIENTERING

9.1. Status – EFSA's to videnskabelige udtalelser om sundhed og velfærd for kaniner, der 
holdes til kødproduktion i Europa

Ifølge uformelle oplysninger ville EFSA om kort tid offentliggøre to videnskabelige 
udtalelser om kaniners sundhed og velfærd i Europa.

Den første udtalelse var om sundhed og velfærd for kaniner, der holdes til 
kødproduktion. Den anden udtalelse var om bedøvelses- og aflivningsmetoder.

Lidt om baggrunden for forslaget: På AGRI-udvalgets initiativ bemyndigede Parlamentet 
i juli 2018 EFSA til at udarbejde en udtalelse om kaniners sundhed og velfærd. EFSA 
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lovede at afgive to udtalelser herom inden udgangen af december 2019. Med hensyn til 
nogle af detaljerne om de præcise mål med de to EFSA-udtalelser findes der blandt 
arbejdsdokumenterne en skrivelse fra april 2019 fra EFSA med en orientering til AGRI's 
formand om de fremskridt, der indtil da var gjort med hensyn til udarbejdelsen af disse 
udtalelser.

Så snart udtalelserne var blevet offentliggjort, ville en repræsentant for EFSA blive 
indbudt til at fremlægge dem på et kommende AGRI-møde.

***
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BILAG I

FORORDNING OM STRATEGISKE PLANER

COM(2018)0392 final – SEC(2018)0305 final – SWD(2018)0301 final
2018/0216 (COD)

Udkast til liste over punkter, der skal genåbnes

Skyggeordførerne mødtes den 27.-28. november 2019 og traf følgende afgørelse (kolonne 
for "afgørelse"):

1) DELT KOMPETENCE MELLEM AGRI OG 
ENVI

2) ENEKOMPETENCE FOR AGRI 3)
Afgørel

se
4) Artikel 4, stk. 1, litra b), nr. iii) – 
Definition
5) "Permanente græsarealer"

6)
7) Åbnes

8) 9) Artikel 4, stk. 1, litra d) – definition
10) "Aktiv landbruger"/"egentlig 
landbruger"

11) Åbnes

12) Artikel 5, stk. 1, litra b) – Overordnede 
målsætninger
13) Miljø- og klimaindsats

14)
15) Åbnes

16) Artikel 6, stk. 1, litra d) – Specifikke 
målsætninger
17) Modvirkning af klimaændringer

18)
19) Åbnes

20) Artikel 6, stk. 1, litra e) – Specifikke 
målsætninger
21) Bæredygtig udvikling

22)
23) Åbnes

24) Artikel 6, stk. 1, litra f) – Specifikke 
målsætninger
25) Biodiversitet

26)
27) Åbnes

28) Artikel 6, stk. 1, litra g) – Specifikke 
målsætninger
29) Unge landbrugere

30)
31) Åbnes

32) Artikel 6, stk. 1, litra h) – Specifikke 
målsætninger
33) Beskæftigelse og samhørighed

34)
35) Åbnes

36) Artikel 6, stk. 1, litra i) – Specifikke 
målsætninger
37) Samfundets krav til fødevarer og 
sundhed

38)

39) Åbnes

40) Artikel 11 – konditionalitet
41) Princip og anvendelsesområde

42) 43) Åbnes

44) Artikel 12 – konditionalitet
45) GLM

46) 47) Åbnes
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48) 49) Artikel 141 – Direkte betalinger:
50) Interventionstyper

51) Åbnes 
ikke

52) 53) Artikel 15 – Direkte betalinger:
54) Nedsættelse af betalinger

55) Åbnes 
ikke

56) 57) Artikel 16 – Afkoblede direkte 
betalinger:
58) Minimumskrav

59) Åbnes 
ikke

60) 61) Artikel 172 – Direkte betalinger – 
grundlæggende indkomststøtte
62) Generelle regler

63) Åbnes 
ikke

64) 65) Artikel 18 – Direkte betalinger – 
grundlæggende indkomststøtte
66) Støttebeløb pr. hektar

67) Åbnes 
ikke

68) DELT KOMPETENCE MELLEM AGRI OG 
ENVI

69) ENEKOMPETENCE FOR AGRI 70)

71) 72) Artikel 26 – Direkte betalinger
73) Supplerende 
omfordelingsindkomststøtte med henblik på 
bæredygtighed

74)
Åbne

s ikke

75) Artikel 28 – Direkte betalinger 
76) Ordninger til gavn for klimaet og miljøet

77) 78)
Åbne

s
79) 80) Artikel 29 – Koblede direkte betalinger

81) Generelle regler
82)

Åbne
s ikke

83) Artikel 42, litra c) – Sektorstøtte: FoU
84) Målsætninger for frugt- og 
grøntsagssektoren – FoU

85) 86)
Åbne

s
87) Artikel 42, litra d) – Sektorstøtte: FoU
88) Målsætninger for frugt- og 
grøntsagssektoren – Produktionsmetoder

89) 90)
Åbne

s
91) Artikel 42, litra e) – Sektorstøtte: Frugt- 
og grøntsagssektoren
92) Målsætninger for frugt- og 
grøntsagssektoren – Klimaændringer

93) 94)
Åbne

s

95) Artikel 42, litra h) – Sektorstøtte: Frugt- 
og grøntsagssektoren
96) Målsætninger for frugt- og 
grøntsagssektoren – Forbrug

97) 98)
Åbne

s

1 Ændringsforslag 1817 om artikel 14 og ændringsforslag 2472 (oprettelse af artikel 28, litra a) — ordninger for 
forbedring af konkurrenceevnen) blev vedtaget på korrekt vis. Bemærkningen på afstemningslisten ("ÆF 2472 
bortfalder, hvis ÆF 1974, del 2 forkastes") var forkert og burde have været slettet. Grundet tidnød og den 
enorme mængde af ændringsforslag er kun formandens afstemningsliste blevet rettet. 

2 Skulle kun drøftes sammen med de øvrige artikler om direkte betalinger – intet flertal for at genåbne denne 
artikel.
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99) Artikel 43 – Sektorstøtte: Frugt- og 
grøntsagssektoren
100) Interventionstyper for frugt- og 
grøntsagssektoren

101) 102)
Åbne

s

103) Artikel 51 – Sektorstøtte: Vin
104) Målsætninger for vinsektoren

105) 106)
Åbne

s
107) Artikel 54, stk. 4 – Sektorstøtte: Vin
108) Specifikke bestemmelser om finansiel 
støtte fra Unionen til vinsektoren

109) 110)
Åbne

s
111) Artikel 55, litra e) – Sektorstøtte: Humle
112) Målsætninger og interventionstyper for 
humlesektoren – Produktionsmetoder

113) 114)
Åbne

s
115) Artikel 55, litra f) – Sektorstøtte: Humle
116) Målsætninger og interventionstyper for 
humlesektoren – Klimaændringer

117) 118)
Åbne

s
119) Artikel 56, litra c) – Sektorstøtte: Oliven
120) Målsætninger for sektoren for olivenolie 
og spiseoliven – Miljømæssige virkninger og 
klima

121) 122)
Åbne

s

123) Artikel 56, litra d) – Sektorstøtte: Oliven
124) Målsætninger for sektoren for olivenolie 
og spiseoliven – kvalitet

125) 126)
Åbne

s
127) Artikel 59, litra d) – Sektorstøtte: Andre 
sektorer
128) Målsætninger for andre sektorer – 
Produktionsmetoder

129) 130)
Åbne

s

131) Artikel 59, litra e) – Sektorstøtte: Andre 
sektorer
132) Målsætninger for andre sektorer – 
Klimaændringer

133) 134)
Åbne

s

135) Artikel 60 – Sektorstøtte: Andre 
sektorer
136) Interventionstyper

137) 138)
Åbne

s
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139) DELT KOMPETENCE MELLEM AGRI OG 
ENVI

140) ENEKOMPETENCE FOR AGRI 141)

142) Artikel 64 – Landdistriktsudvikling
143) Interventionstyper til 
landdistriktsudvikling

144) 145)
Åbne

s
146) Artikel 65 – Landdistriktsudvikling
147) Miljø-, klima- og andre 
forvaltningsforpligtelser

148) 149)
Åbne

s
150) Artikel 66 – Landdistriktsudvikling
151) Naturbetingede eller andre 
områdespecifikke begrænsninger

152) 153)
Åbne

s
154) Artikel 67 – Landdistriktsudvikling
155) Områdespecifikke ulemper, der følger af 
visse obligatoriske krav

156) 157)
Åbne

s
158) 159) Artikel 70 – Landdistriktsudvikling 

160) Risikostyring
161)

Åbne
s

162) Artikel 71, stk. 8 – 
Landdistriktsudvikling
163) Samarbejde – begrænsninger for støtte

164) 165)
Åbne

s
166) 167) Artikel 86 – Finansielle bestemmelser

168) Minimums- og maksimumsbeløb for 
finansielle tildelinger – ud over artikel 86, stk. 2

169)
Åbne

s
170) Artikel 86, stk. 2 – Finansielle 
bestemmelser
171) Minimums- og maksimumsbeløb for 
finansielle tildelinger – minimumsbidrag fra 
ELFUL til strategiplanerne

172)
173)

Åbne
s

174) Artikel 87 – Finansielle bestemmelser
175) Sporing af klimarelaterede udgifter

176) 177)
Åbne

s
178) 179) Artikel 903 – Finansielle bestemmelser

180) Fleksibilitet mellem tildelinger til direkte 
betalinger og ELFUL-tildelinger

181)
Åbne

s
182) Artikel 92 – strategisk plan under den 
fælles landbrugspolitik
183) Et øget ambitionsniveau med hensyn til 
miljø- og klimamålsætninger

184) 185)
Åbne

s

186) Artikel 97, stk. 2, litra a) – strategisk 
plan under den fælles landbrugspolitik
187) Interventionsstrategi – oversigt over 
miljø- og klimastrukturen

188) 189)
Åbne

s

190) Artikel 97, stk. 2, litra b) – strategisk 
plan under den fælles landbrugspolitik
191) Interventionsstrategi – redegørelse for 
miljø- og klimastrukturen

192) 193)
Åbne

s

3 Ikke oprindeligt medtaget, erklæret åben med støtte fra et flertal af grupperne.
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194) 195) Artikel 106 – strategisk plan under den 
fælles landbrugspolitik 
196) Godkendelse af den strategiske plan

197)
Åbne

s
198) 199) Artikel 111, stk. 4, litra a) – Koordinering 

og Forvaltning
200) Overvågningskomitéen – forslaget til den 
strategiske plan 

201)
Åbne

s

202) Artikel 123 – Overvågning, rapportering 
og evaluering
203) Performancebonus

204) 205)
Åbne

s
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206) DELT KOMPETENCE MELLEM AGRI OG 
ENVI

207) ENEKOMPETENCE FOR AGRI 208)

209) Artikel 124 – Overvågning, rapportering 
og evaluering
210) Tildeling af performancebonussen

211) 212)
Åbne

s
213) BILAG I
214) EFFEKT-, RESULTAT- OG 
OUTPUTINDIKATORER SOM OMHANDLET I 
ARTIKEL 7 

215) 216)
Åbne

s

217) BILAG II
218) HJEMMEMARKEDSSTØTTE INDEN FOR 
RAMMERNE AF WTO-AFTALEN SOM 
OMHANDLET I ARTIKEL 10 

219) 220)
Åbne

s

221) BILAG III
222) BESTEMMELSER OM KONDITIONALITET 
SOM OMHANDLET I ARTIKEL 11 

223) 224)
Åbne

s
225) 226) BILAG IXaa (nyt)4

227) STØTTEBELØB FOR VISSE 
INTERVENTIONSTYPER TIL UDVIKLING AF 
LANDDISTRIKTERNE

228)
Åbne

s

229) BILAG XI
230) EU-LOVGIVNING INDEN FOR MILJØ OG 
KLIMA,
231) SOM MÅLSÆTNINGERNE I 
MEDLEMSSTATERNES STRATEGISKE PLANER 
SKAL 
232) BIDRAGE TIL SOM OMHANDLET I 
ARTIKEL 96, 97 OG 103

233)

234)
Åbne

s

235) BILAG XII
236) RAPPORTERING PÅ GRUNDLAG AF ET 
SÆT HOVEDINDIKATORER SOM OMHANDLET I 
237) ARTIKEL 128

238) 239)
Åbne

s

4 Ikke oprindeligt medtaget, erklæret åbent med støtte fra et flertal af grupperne
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Horisontal forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles 
landbrugspolitik

COM(2018)0393 final – COM(2018)0301 final – COM(2018)0305 final

2018/0217 (COD)

Skyggeordførerne mødtes den 26. november 2019 og traf følgende afgørelse:

240) Genstand 241) Artikler 
242) Forvaltning 
243) Forvaltningsmyndigheden, koordineringsorganet, 
betalingsorganet, certificeringsorganet

244) 7a, 8, 9, 10/10a og 11 

245) Performanceramme 
246) Indikatorer, handlingsplaner og sanktioner

247) 31, 35, 38, 39, 40, 47, 51, 52 og 53
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FORORDNING OM FUSIONSMARKEDSORDNINGEN

COM(2018)0394 final – 2018/0218 (COD).

Udkast til liste over punkter, der skal genåbnes

Skyggeordførerne mødtes den 26. november 2019 og traf følgende afgørelse (kolonnen 
"afgørelse"):

Forordning 1308/2013
Artikel 68
Artikel 75
Artikel 93
Artikel 94
Artikel 99, stk. 3
Artikel 105
Artikel 153, stk. 1, litra b)
Artikel 157
Artikel 164
Artikel 164, stk. 4
Artikel 166, litra a) (ny)
Artikel 172, litra a)
Artikel 172, litra b)
Ny artikel 206, litra a) (vedtaget ved skriftlig procedure)
Artikel 219, litra b) (ny)
Artikel 220, stk. -1
Artikel 222 b (ny)
Artikel 223 (kun for markeder afledt af råvarer)
Bilag I –
Bilag VII, ny del 1, litra a)

Forordning 1151/2012
Artikel 5, stk. 1
Artikel 5, stk. 2
Artikel 13, litra a)
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BILAG II

Dolors Montserrat
Formand
Udvalget for Andragender
ASP 10E101
Bruxelles

Ref.: IPOL-COM-AGRI D (2019) 

Om: Udtalelse om andragende nr. 1124/2018 om honningbiers velfærd

Kære Dolors Montserrat

Tak for Deres skrivelse af 30. september 2019, hvormed De fremsendte andragende 
nr. 1124/2018 til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter med henblik på en 
udtalelse.

Ifølge andragerne trues honningbier ikke blot af kemikaliseringen af landbruget, men også det 
manglende fokus på deres velfærd. De føler, at den nuværende EU-lovgivning ikke sikrer 
biernes grundlæggende ernæringsbehov eller beskyttelsen af dem, således som det er tilfældet 
med andre husdyr. De understreger, at biavlere først og fremmest bør give bierne 
tilstrækkeligt med mad, da underernærede bier er mere tilbøjelige til at udvikle sygdomme og 
har en øget dødelighed. Andragerne mener, at det er nødvendigt at indføre begrebet "velfærd 
for honningbier" og at koble finansiel støtte til biavlere sammen med beskyttelse af bier. 

I sit svar til Udvalget for Andragender om dette andragende påpegede Kommissionen, at det 
er op til medlemsstaterne at afgøre, om der skal lovgives om biers velfærd på nationalt plan, 
da der ikke findes EU-lovgivning herom. EU's foranstaltninger vedrørende biavl er tværtimod 
koncentreret om støtteforanstaltninger til biavlssektoren og om fremme af bevarelsen og 
forvaltningen af bier, som spiller en afgørende rolle for at sikre landbrugets bæredygtighed. 
Kommissionen anførte, at den nuværende fælles landbrugspolitik indeholder en række 
værktøjer, som medlemsstaterne kan benytte til at støtte biavlssektoren og skabe et gunstigere 
miljø for bierne. Et af disse værktøjer er de nationale biavlsprogrammer, som oprettes af 
medlemsstaterne. Desuden bidrager den direkte indkomststøtte til landbrugerne gennem 
forgrønnelsesforanstaltningerne i den fælles landbrugspolitik til en bæredygtig biavl. 
Idet den henviste til sit forslag til en fælles landbrugspolitik for perioden efter 2020, påpegede 
Kommissionen, at biavlsprogrammerne vil blive udformet som en sektorbestemt intervention, 
der udtrykkeligt vedrører et eller flere af de specifikke mål med den fælles landbrugspolitik, 
navnlig dem, der vedrører miljø og klima. Biavlsprogrammerne bliver en del af de strategiske 
planer, som skal udarbejdes af medlemsstaterne. Afslutningsvis anførte Kommissionen, at den 
ikke agter at tage andre initiativer med hensyn til honningbiers velfærd, og at regler herfor 
derfor kan behandles på nationalt plan.

AGRI's koordinatorer noterede sig andragendet på deres møde den 4. december 2019. 

AGRI-udvalget har gentagne gange udtrykt interesse for honningbiers sundhed og 
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udfordringerne for biavlen i EU. På grundlag af de respektive initiativbetænkninger fra AGRI 
har Europa-Parlamentet inden for de senere år vedtaget beslutningen af 15. november 2011 
om honningbiers sundhed og udfordringer for biavlen5 og beslutningen af 1. marts 2018 om 
fremtidsudsigter og problemer inden for biavlen i EU6.

I sidstnævnte beslutning af 1. marts 2018 blev der rettet en række anmodninger til 
Kommissionen, nemlig:

 at sikre biavlen en fremtrædende plads i fremtidige forslag til landbrugspolitikken
 at tilvejebringe stærke politiske redskaber og passende finansieringsforanstaltninger til 

biavlssektoren; i beslutningen blev der opfordret til at forøge EU's budgetpost 
øremærket til nationale biavlsprogrammer med 50 % og medtage en ny støtteordning 
for biavlere i den fælles landbrugspolitik efter 2020 for på passende vis at afspejle den 
økologiske rolle, som bier spiller som bestøvere

 at sikre, at der ved tildeling af støtte under den fælles landbrugspolitik tages hensyn til 
bivenlige praksisser såsom etablering af miljømæssige fokusområder

 at træffe foranstaltninger med henblik på at minimere dødeligheden for bestøvere
 at ændre honningdirektivet (direktiv 2001/110/EF) med henblik på at give klare 

definitioner og indføre strengere regler for mærkning af honning og andre 
biavlsprodukter

 at fremme harmoniseringen af medlemsstaternes lovgivning om produktion af 
økologisk honning.

Endvidere understregede beslutningens punkt 18 betydningen af biodiversitet for biers 
sundhed og velfærd, mindede om, at biavlsområder er en form for miljømæssige 
fokusområder under den grønnere fælles landbrugspolitik og opfordrede Kommissionen, 
frøavlere og landbrugere til at fremme kvalitetsordninger for planteavl med høj og 
dokumenteret nektargivende og bestøvningsmæssig kapacitet i udvælgelseskriterierne med 
fortrinsret til en maksimal biologisk mangfoldighed af lokalt tilpassede og lokalt fremskaffede 
arter og sorter. Interessant nok blev Kommissionen og medlemsstaterne i punkt 23 opfordret 
til at iværksætte foranstaltninger med henblik på at øge retsbeskyttelse og økonomisk støtte til 
lokale honningbi-økotyper og -populationer i hele EU, herunder gennem lovligt beskyttede 
lokalt endemiske bevaringsområder for honningbier.

Beslutningen indeholdt også følgende punkt 28 om bekæmpelse af invasive fremmede arter 
og andre trusler:
"[Europa-Parlamentet] bemærker, at en sund bi bedre er i stand til at modstå parasitter, 
sygdom og rovdyrsangreb; forstår, at nogle invasive fremmede arter såsom varroa destructor-
miden, den lille stadebille (Aethina tumida), den asiatiske gedehams (en art der er meget 
aggressiv over for andre insekter) og den amerikanske bipest og visse andre patogener såsom 
nosematose er nogle af de vigtigste årsager til dødelighed blandt bier og forårsager alvorlig 
økonomisk skade for biavlerne; bekræfter på ny sin støtte til det pilotprojekt, som Europa-
Parlamentet har iværksat for avls- og udvælgelsesprogrammet til forskning i resistens over for 
varroa-miden; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte EU-dækkende 
anvendt forskning gennem effektive avlsprogrammer, der producerer biarter, der er 
modstandsdygtige over for invasive arter og sygdomme og besidder den adfærdsmæssige 
VHS-egenskab (Varroa Sensitive Hygiene); tilskynder medlemsstaterne til at foretage årlige 

5  https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DA&reference=P7-TA-2011-493
6  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0057_DA.html?redirect
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prøver af niveauet for miders modstandsdygtighed over for de forskellige aktivstoffer i 
veterinærlægemidler, i betragtning af risikoen for at nogle invasive fremmede arter som 
varroa destructor-miden er i stand til at udvikle modstandsdygtighed over for nogle 
veterinærlægemidler; foreslår at bibeholde den obligatoriske bekæmpelse af varroa destructor-
miden på EU-niveau"; 

I opfølgningsdokumentet som svar på Parlamentets beslutning konkluderede Kommissionen, 
at den deler mange af synspunkterne i beslutningen og derfor i de fleste tilfælde allerede 
havde truffet foranstaltninger for så vidt angår de specifikke anmodninger, og påpegede, at 
beslutningen var et klart vidnesbyrd om den politiske opbakning til at sikre den fremtidige 
støtte til biavlssektoren.

I den lovgivningspakke, som Kommissionen i 2018 forelagde til en fælles landbrugspolitik 
for perioden efter 2020, indeholder forslaget til forordning om de strategiske planer for den 
fælles landbrugspolitik et afsnit om biavlssektoren. I betragtning 35 i Kommissionens forslag 
hedder det, at biavlssektoren fortsat bør være blandt de sektorer, der er omfattet af de brede 
interventionstyper, der skal fastlægges på EU-plan, mens det i betragtning 36 hedder, at biavl 
er planlagt til at være en af de to sektorer, som Unionen fortsat bør yde finansiel støtte til, 
"med henblik på at understøtte opfyldelsen af de målsætninger, der er specifikke for denne 
type interventioner".

Den betænkning, der blev vedtaget af AGRI-udvalget den 2. april 20197 om den foreslåede 
forordning om strategiplaner for den fælles landbrugspolitik indeholder et betydeligt antal 
ændringsforslag, der har til formål at forbedre støtten til biavlssektoren, herunder biernes 
sundhed. Blandt de interventionstyper, der berøres af ændringsforslag, som AGRI har 
vedtaget, er følgende (AGRI's forslag til ændringer i Kommissionens tekst er nedenfor 
markeret med fede typer):

 teknisk bistand til biavlere og biavlerorganisationer, herunder fremme af god praksis, 
information og PR samt almen og erhvervsmæssig grunduddannelse og 
videreuddannelse (ændringsforslag 313)

 etablering og/eller udvikling af nationale netværk for honningbiers sundhed 
(ændringsforslag 315)

 aktioner til støtte for nationale, regionale eller lokale laboratorier, der analyserer 
biavlsprodukter, bidødelighed eller produktivitetsfald og stoffer, der potentielt er 
giftige for bier (ændringsforslag 316)

 aktioner til bevarelse eller forøgelse af det nuværende antal bisamfund 
(ændringsforslag 317)

 aktioner til styrkelse af den genetiske mangfoldighed (ændringsforslag 327)
 foranstaltninger til støtte for unge eller nye biavlere (ændringsforslag 328).

Desuden tilstræbes det med ændring 329 at øge Unionens finansielle støtte til interventioner 
inden for biavlssektoren til maksimalt 75 % af udgifterne (i Kommissionens forslag er det 
maksimale beløb 50 %).

Det bør ikke desto mindre understreges, at AGRI's betænkning ikke udtrykker Parlamentets 
officielle holdning, da betænkningen blev vedtaget i den foregående valgperiode og derfor 

7  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_EN.html?redirect 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_EN.html?redirect
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drøftes i det nyvalgte AGRI-udvalg, før den fremlægges til vedtagelse på plenarforsamlingen.

Desuden vedtog Parlamentet for nylig, den 21. oktober 2019 en beslutning om vurdering af 
plantebeskyttelsesmidlers indvirkning på bier. I denne beslutning modsatte Parlamentet sig 
vedtagelsen af Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) 
nr. 546/2011 og opfordrede Kommissionen til at forelægge en ny forordning, der tager hensyn 
til den seneste videnskabelige og tekniske viden om dette spørgsmål, herunder risikoen for 
kronisk toksicitet for bier og pesticiders indvirkning på andre bestøvere8.

AGRI-koordinatorerne vil under hele lovgivningsproceduren i forbindelse med den fælles 
landbrugspolitik efter 2020 tage behørigt hensyn til andragernes anmodninger med hensyn til 
biers sundhed og problemerne med honningbiers velfærd som følge af skadelig praksis, da de 
er særdeles bevidste om biavlens afgørende rolle med hensyn til at bevare biodiversiteten og 
fødevareproduktionen i EU. 

Med venlig hilsen

Norbert LINS

8 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0149_DA.pdf
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BILAG III
Dolors Montserrat
Formand
Udvalget for Andragender
ASP 10E101
Bruxelles

Ref.: IPOL-COM-AGRI D(2019) 

Om: Udtalelse om andragende nr. 0315/2019 om tilbagekaldelse af artikel 17 i 
forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne

Kære Dolors Montserrat

Udvalget for Andragender fremsendte ved skrivelse af 23 oktober 2019 ovennævnte 
andragende til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til udtalelse.

Andrageren henleder opmærksomheden på de begrænsninger, som Europa-Parlamentet har 
foreslået for at forhindre producenter af vegetariske og veganske fødevarer i at anvende den 
terminologi, der sædvanligvis anvendes til at beskrive kød. Andrageren påpeger, at det ikke 
har været påvist, at der er tale om vildledning af forbrugerne i forbindelse med betegnelsen 
for disse produkter inden for Den Europæiske Union, og modsætter sig kraftigt, at dette er 
tilfældet. Andrageren mener, at de foreslåede begrænsninger er åbenlyst krænkende over for 
vegetariske/veganske forbrugere og en hindring for de personer, som forsøger at øge deres 
indtag af plantebaserede produkter.

AGRI's koordinatorer noterede sig nøje det pågældende andragende på deres møde den 4. 
december 2019.

De begrænsninger, som andrageren henviser til, blev foreslået af Europa-Parlamentets Udvalg 
om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI) i dets betænkning om Kommissionens 
forslag om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) og om ændring af en række andre 
forordninger. Betænkningen, der blev vedtaget i AGRI den 1. april 2019, indgik i de tre 
betænkninger, som AGRI vedtog i forbindelse med den lovgivningspakke, som 
Kommissionen forelagde vedrørende den fælles landbrugspolitik efter 2020. 

Den pågældende ændring (ændringsforslag 165 i rapporten) har til formål at forbeholde 
anvendelsesområdet for de betegnelser, der anvendes på kødprodukter og tilberedt kød i 
henhold til artikel 17 i forordning (EU) nr. 1169/2011, udelukkende for kødprodukter. Jeg vil 
gerne bemærke, at ordføreren, som foreslog den pågældende ændring (Eric Andrieu 
S&D/FR), gjorde det med henblik på at beskytte kødrelaterede udtryk og navne, og han mente 
endvidere, at dette giver vegetariske og/eller veganske mærker mulighed for at etablere deres 
egen terminologi på markedet.

Ved denne lejlighed vil jeg også henvise til Domstolens dom af 14. juni 2017 i sag C-422/16 
("TofuTown"), som bekræftede den restriktive fortolkning af de relevante bestemmelser i 
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forordningen om fusionsmarkedsordningen. Domstolen fastslog, at mejeriudtryk kun må 
anvendes i Unionen til afsætning af mejeriprodukter, hvis definitionen af mælk opfylder 
kravene i del III, nr. 1), i bilag VII til forordningen om fusionsmarkedsordningen. Den anførte 
bl.a., at "mælk" udelukkende er det produkt, der stammer fra normal yversekretion og er 
opnået ved en eller flere malkninger. Det grundlæggende princip er, at 
mejeriproduktbetegnelser udelukkende er forbeholdt animalske produkter og ikke må 
anvendes på andre produkter, selv om disse udtryk præciseres ved brug af beskrivende udtryk, 
der angiver den pågældende vares vegetabilske oprindelse, medmindre dette produkt er opført 
på det relevante sprog i bilag 1 til Kommissionens afgørelse 2010/791/EU. Domstolen 
konkluderede også, at en sådan fortolkning af den relevante lovgivning tilsidesætter hverken 
proportionalitetsprincippet eller ligebehandlingsprincippet.

Det skal ikke desto mindre understreges, at AGRI's betænkning af 1. april 2019, herunder den 
pågældende ændring, endnu ikke er udtryk for Parlamentets officielle holdning, da 
betænkningen blev vedtaget i den foregående valgperiode og derfor drøftes i det nyvalgte 
AGRI-udvalg, før den fremlægges til vedtagelse på plenarforsamlingen. Den tekst, der 
vedtages på plenarforsamlingen, vil udgøre Parlamentets holdning ved førstebehandlingen. 

AGRI-udvalget vil uden tvivl tage hensyn til de betænkeligheder, som andrageren har givet 
udtryk for, under den næste fase af lovgivningsprocessen.

Med venlig hilsen

Norbert LINS
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BILAG IV

8.1. Liste over de seneste anmodninger fra udvalgene om initiativbetænkninger 

8.2. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - På vej mod højere 
langsigtede ambitioner - Statusrapport om EU's klimaindsats 2019
COM(2019)0559 - SWD(2019)0396

 
8.3. Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske 

Unions vegne i Det Almindelige Råd under Verdenshandelsorganisationen
COM(2019)0563 - 2019/0245 (NLE)

8.4. Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede 
forhandlinger om ændring af den internationale sukkeroverenskomst af 1992
COM(2019)0595

8.5. Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om 
åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og 
industriprodukter
COM(2019)0596 - 2019/0264 (NLE)

8.6. Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om 
suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og 
industriprodukter
COM(2019)0599 - 2019/0265 (NLE)

8.7. Rådets afgørelse (EU) 2019/… truffet efter fælles overenskomst med den valgte 
formand for Kommissionen … om vedtagelse af listen over de øvrige personer, som 
Rådet foreslår udnævnt til medlemmer af Kommissionen, og om ophævelse og 
erstatning af afgørelse (EU) 2019/1393
12763/19

8.8. Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Unionens 
vegne i styrelsesrådet for den internationale traktat om plantegenetiske ressourcer på 
fødevare- og landbrugsområdet til visse forslag, der forelægges til vedtagelse på den 
ottende samling 
13057/19 LIMITE9

8.9. Rådets afgørelse (EU) 2019/… af … om den holdning, der skal indtages på Den 
Europæiske Unions vegne i Det Almindelige Råd under 
Verdenshandelsorganisationen til vedtagelsen af en afgørelse vedrørende 
gennemgangen af "Understanding on Tariff Rate Quota Administration Provisions of 
Agricultural Products" ("aftalememorandum om toldkontingenter")
13662/19

8.10. Regionsudvalget (RU) - Udtalelse om bedre kommunikation om 

9 Dokumentet kan konsulteres i AGRI-sekretariatets lokaler efter aftale 
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file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0396
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0563
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0595
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0596
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0599
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2019/12763
file://epades/public/docs_autres_institutions/conseil/2019/13662
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samhørighedspolitikken
COTER-VI/053

8.11. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) - Bidrag til Europa-
Kommissionens arbejdsprogram for 2020 

8.12. Udtalelse fra nationalt parlament om evaluering af handelsnormer (forordning nr. 
1308/2013)
- Bayerischer Landtag

8.13. Ayuntamiento de Benabarre - Forslag vedrørende husdyr

8.14. Ayuntamiento de Conil de la Frontera - Forslag om USA's trussel om told på 
andalusiske produkter

den 5. december 2019, kl.10.30 – 13.00

Fælles møde for AGRI-PETI-ENVI

11. Offentlig høring om "Revurdering af ulvebestanden i EU"

Indlæg: Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Echegaray Fernández (Ecologistas en Acción), 
Stanislav Bergant (Organic Farmers Association og 50 andre NGO'er), Stanilav Bergant 
(Organic Farmers Association, Slovenien), Luigi Boitani (IUCN/SSC Large Carnivore 
Initiative for Europe), Geneviève Carbone (forsker i etnozoologi og etologi), Michal Wiezik, 
Tilly Metz, Ulrike Müller, Susanna Ceccardi, Anne Sander, Franc Bogovič, Simone 
Schmiedtbauer, Peter Jahr, Margrete Auken, Eleonora Evi, Marco Cipriani (GD ENV), Arie 
Trouwborst (Universitetet i Tilburg), Ilpo Kojola (Natural Resources Institute, Finland), 
Martin Häusling, Jérémy Decerle, Pietro Fiocchi, Herbert Dorfmann, Daniel Buda, Loránt 
Vincze, Alexander Bernhuber, Mazaly Aguilar, Peter Jahr, Martin Buschmann, Asger 
Christensen, Saskia Duives-Cahusac (Land-en Tuinbouw Organisatie Nederland), Norbert 
Lins, John Linnell (Institute for Nature Research, Norge), Michèle Boudoin (COPA-
COGECA), Jacques Blanc (Regionsudvalget), Irène Tolleret, Bronis Ropė

12. Diverse sager

Ingen sager under dette punkt.

13. Næste møder

• den 6. januar 2020, kl. 15.00 – 18.30 (Bruxelles)
• den 22. januar 2020, kl. 9.00 – 12.30 og kl.14.30 – 18.30
• den 23. januar 2020, kl. 9.00 – 12.30 (Bruxelles)

Mødet hævet kl.13.07

https://www.eesc.europa.eu/en/documents/resolution/european-economic-and-social-committees-contribution-2020-commissions-work-programme-and-beyond
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3244337_da
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