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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

AGRI_PV(2019)1204_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 

18.30, 
και της 5ης Δεκεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 13.00

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019, στις 9.08, υπό την προεδρία του 
Norbert Lins (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης AGRI_OJ(2019)1204_1

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

2. Ανακοινώσεις του προέδρου
O πρόεδρος ενημερώνει τους βουλευτές ότι ακυρώνεται η συνεδρίαση της επιτροπής AGRI 
της 6ης Ιανουαρίου 2020.

3. Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή
AGRI/9/01029

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

Συντάκτης γνωμοδότησης: Attila Ara-Kovács

Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης

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

4. Πολιτική ανταγωνισμού - ετήσια έκθεση 2019
AGRI/9/01633
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2019/2131(INI) PA – PE643.188v01-00

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Isabel Carvalhais

Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης

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

5. Θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές

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

Εισηγητής: Brando Benifei

Ενημέρωση σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις από την εισηγήτρια της επιτροπής 
AGRI, Simone Schmiedtbauer (PPE)

Ομιλητές: Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.00 και ακολουθεί συνεδρίαση των συντονιστών 
κεκλεισμένων των θυρών.

* * *

6. Συνεδρίαση των συντονιστών

Οι συντονιστές συνεδριάζουν κεκλεισμένων των θυρών. Οι αποφάσεις τους εγκρίνονται από 
την επιτροπή την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019.

* * *

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 14.39 υπό την προεδρία του Norbert Lins (προέδρου).

7. Δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013 όσον αφορά την ευελιξία μεταξύ πυλώνων για το ημερολογιακό έτος 
2020

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

Ανταλλαγή απόψεων

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

8. Δημόσια ακρόαση με τίτλο: «Η μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής»

Ομιλητές: Norbert Lins, Seb Dance (ΓΔ ENV), Harald Grethe (Πανεπιστήμιο Humboldt του 



PV\1196287EL.docx 3/28 PE644.947v02-00

EL

Βερολίνου), Saara Kankaanrinta (Ίδρυμα Baltic Sea Action Group), 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 
(Γεωργική Ένωση Τσεχικής Δημοκρατίας), Joao Pacheco (ομάδα Farm Europe), Pina 
Picierno, Tilly Metz, Ivan David, Michaela Šojdrová, Álvaro Amaro, Zbigniew 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 (Επιτροπή των Περιφερειών), Michael 
Niejarhr (ΓΔ AGRI)

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 18.37 και επαναλαμβάνεται την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 
στις 9.11, υπό την προεδρία του Norbert Lins (προέδρου).

9. Παρουσίαση μελέτης με τίτλο: «Απασχόληση στον γεωργικό τομέα της ΕΕ: 
Τρέχουσες προκλήσεις και μελλοντικές προοπτικές». Παρουσίαση από τους Ambre 
Maucorps και Bernd Schuh (OIR GmbH, Αυστρία). Μελέτη που ζήτησε η 
επιτροπή AGRI, την οποία ανέθεσε και διαχειρίζεται το Θεματικό Τμήμα Β

Ομιλητές: Norbert Lins, Bernd Schuh (OIR, GmbH, Αυστρία), Ambre Maucorps (OIR, 
GmbH, Αυστρία), 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 (ΓΔ AGRI)

10. Έγκριση των συστάσεων που εξέδωσαν οι συντονιστές της επιτροπής AGRI

1. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΓΠ - ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Απόφαση: Επιβεβαιώνεται ο κατάλογος των σημείων/άρθρων που πρέπει να 
επανεξετασθούν, όπως παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

Ανατίθεται στους εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές να συνεχίσουν να εργάζονται 
για την επίτευξη όσο το δυνατόν ευρύτερης συναίνεσης όσον αφορά τον 
κατάλογο των σημείων/άρθρων, εν όψει της κατάθεσης τροπολογιών από τις 
πολιτικές ομάδες στην Ολομέλεια.
Όσον αφορά τη διαδικασία:
– θα συνεχίσει να καλείται ο εισηγητής της επιτροπής ENVI στις συνεδριάσεις 
των σκιωδών εισηγητών σχετικά με τον κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ και θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για τους τριμερείς 
διαλόγους·
– οι σκιώδεις εισηγητές της επιτροπής ENVI μπορούν να παρίστανται στις 
συνεδριάσεις των σκιωδών εισηγητών σχετικά με τον κανονισμό για τα 
στρατηγικά σχέδια στο πλαίσιο της ΚΓΠ μόνο ως παρατηρητές. 

Οι συντονιστές επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να θέσουν ως στόχο την έγκριση από την 
Ολομέλεια τον Ιούνιο του 2020.
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2. ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

2.1. Έκθεση πρωτοβουλίας της επιτροπής ENVI με τίτλο: «Εντατικοποίηση της δράσης της 
ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη» - 
COM(2019)0352 

Απόφαση: Η επιτροπή AGRI θα συντάξει γνωμοδότηση 
Η γνωμοδότηση ανατίθεται στην Ομάδα S&D έναντι 1 μορίου

2.2. Έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας της επιτροπής ENVI με τίτλο: «Νομικό πλαίσιο 
της ΕΕ για την ανάσχεση και την αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών για την οποία 
φέρει ευθύνη η ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα»

Απόφαση: Η AGRI θα συντάξει γνωμοδότηση και θα υποβάλει αίτημα για καθεστώς 
συνδεδεμένης επιτροπής.

Η γνωμοδότηση ανατίθεται στην Ομάδα Verts/ALE έναντι 1 μορίου

2.3. Έκθεση πρωτοβουλίας της επιτροπής EMPL με τίτλο «Επιπτώσεις των κανόνων της 
ΕΕ στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και υπηρεσιών: Η κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ ως εργαλείο για την αντιστοίχιση των αναγκών της 
αγοράς εργασίας με τις δεξιότητες»

Απόφαση: Η επιτροπή AGRI θα συντάξει γνωμοδότηση 
Η γνωμοδότηση ανατίθεται στην ομάδα ECR έναντι 1 μορίου

2.4. Έκθεση πρωτοβουλίας της EMPL με τίτλο «Η Γηραιά Ήπειρος γερνάει - δυνατότητες 
και προκλήσεις σχετικά με την πολιτική για τη γήρανση για την περίοδο μετά το 2020»

Απόφαση: Η επιτροπή AGRI θα συντάξει γνωμοδότηση 
Η γνωμοδότηση ανατίθεται στην ομάδα GUE/NGL έναντι 1 μορίου

3. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ (INI)

3.1. Εκθέσεις πρωτοβουλίας (INI) για το 2020

Απόφαση: Η ακόλουθη έκθεση πρωτοβουλίας θα υποβληθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων 
των Επιτροπών για εξουσιοδότηση:

Ο ζωτικός ρόλος των γεωργών της ΕΕ στην ανάπτυξη της γεωργικής 
συνιστώσας της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο»

3.2. Αίτημα της επιτροπής INTA για έκθεση πρωτοβουλίας με τίτλο «Η σημασία των 
τροφίμων και της γεωργίας στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες»

Απόφαση: Αναβάλλεται

3.3. Έκθεση εφαρμογής σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων

Απόφαση: Θα διαβιβαστεί προς τη ΓΔ Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας (EPRS) 
παραγγελία για μελέτη με σκοπό τη σύνταξη έκθεσης εφαρμογής. 

4. ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

4.1. Αποστολή της επιτροπής AGRI στην Ισπανία (κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020)

Απόφαση: Η αποστολή της AGRI στην Ισπανία θα επισκεφθεί την περιοχή της 

file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0352
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Εστρεμαδούρα (24-26 Φεβρουαρίου 2020)

4.2. Δημόσια ακρόαση των επιτροπών PETI και AGRI με θέμα: «Πώς θα επιτευχθεί η 
δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των γεωργών σε ολόκληρη την Ευρώπη;»

Απόφαση: Η ως άνω δημόσια ακρόαση θα διοργανωθεί από κοινού με την επιτροπή PETI

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

5.1. Πρόταση της Γραμματείας - Πρόσκληση προς εκπρόσωπο της Επιτροπής (ΓΔ AGRI) 
να παρουσιάσει την προσφάτως συναφθείσα συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας 
σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις

Απόφαση: Να κληθεί εκπρόσωπος της Επιτροπής (ΓΔ AGRI) σε προσεχή συνεδρίαση της 
επιτροπής AGRI προκειμένου να ενημερώσει τους βουλευτές για τη συμφωνία 
μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις

5.2. Αίτημα της αποστολής της Αυστραλία στην ΕΕ για ανταλλαγή απόψεων με τον 
Αυστραλό Υπουργό Γεωργίας, κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής AGRI που θα 
πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2020

Απόφαση: Διοργάνωση ανταλλαγής απόψεων με τον Αυστραλό Υπουργό Γεωργίας στις 22 
Ιανουαρίου 

5.3. Αίτημα του Paolo De Castro (S&D, IT) - Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την 
κατάσταση των εισαγωγών ρυζιού Japonica στην ΕΕ

Απόφαση: Nα κληθεί εκπρόσωπος της Επιτροπής (ΓΔ AGRI) σε προσεχή συνεδρίαση της 
επιτροπής AGRI προκειμένου να παρουσιάσει την τρέχουσα κατάσταση

5.4. Αίτημα της Ομάδας PPΕ - Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την αφρικανική πανώλη 
των χοίρων

Απόφαση: Nα κληθεί εκπρόσωπος της Επιτροπής (ΓΔ SANTE) σε προσεχή συνεδρίαση της 
επιτροπής AGRI προκειμένου να παρουσιάσει την τρέχουσα κατάσταση όσον 
αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων

5.5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με την προώθηση

Απόφαση: Να κληθεί εκπρόσωπος της Επιτροπής (ΓΔ AGRI) προκειμένου να ενημερώσει 
τους βουλευτές όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις

6. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

6.1. Ανταλλαγή απόψεων με τους οργανισμούς πληρωμών σχετικά με τον αντίκτυπο της 
εφαρμογής του νέου μοντέλου λειτουργίας

Απόφαση: Θα προσκληθούν 4 οργανισμοί πληρωμών από τις ακόλουθες χώρες:
Γερμανία, Πορτογαλία, Πολωνία και Ιταλία (Venetto)

6.2. Διορισμός μόνιμων εισηγητών για διάφορα θέματα επιτροπολογίας

Απόφαση: Διατήρηση του τρέχοντος συστήματος ελέγχου για τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις 
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εκτελεστικές πράξεις από την 8η κοινοβουλευτική περίοδο.

Οι πολιτικές ομάδες καλούνται να ενημερώσουν τη Γραμματεία σχετικά με τον 
διορισμό των νέων μόνιμων εισηγητών.

6.3. Διοργάνωση συνάντησης μεταξύ των συντονιστών της επιτροπής AGRI και των 
μελών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα I)

Απόφαση: Θα διοργανωθεί συνάντηση μεταξύ των συντονιστών της επιτροπής AGRI και 
των μελών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα I)

6.4. Επικαιροποιημένη στρατηγική για τη βιοοικονομία «Μια βιώσιμη βιοοικονομία για 
την Ευρώπη: Ενίσχυση της σύνδεσης οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος»
Απόφαση: Η επιτροπή AGRI θα προετοιμάσει ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης 

σχετικά με την επικαιροποιημένη στρατηγική για τη βιοοικονομία

6.5. Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης - η συμβολή της επιτροπής AGRI

Απόφαση: η επιτροπή AGRI θα διορίσει μόνιμο εισηγητή για την παρακολούθηση των 
εξελίξεων επί του θέματος.
Η ομάδα Renew εξέφρασε ενδιαφέρον.

6.6. Ερευνητικό πρόγραμμα της επιτροπής AGRI για το πρώτο εξάμηνο του 2020

Απόφαση: Η επιτροπή AGRI θα ζητήσει να εκπονηθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 
τα δύο ακόλουθα ερευνητικά έργα του Θεματικού Τμήματος Β (Poldep Β):
- «Η Πράσινη Συμφωνία και η ΚΓΠ: Οι επιπτώσεις στις πολιτικές με σκοπό την 
προσαρμογή των γεωργικών πρακτικών και τη διατήρηση των φυσικών πόρων 
της ΕΕ»
- «Προκλήσεις και ευκαιρίες όσον αφορά την εγκατάλειψη της γεωργικής γης 
μετά το 2020»

6.7. Αίτημα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: Η συμβολή της επιτροπής AGRI στο 
πρόγραμμα εργασίας του ΕΕΣ για το 2021

Απόφαση: Οι πολιτικές ομάδες καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία συνεισφορές στο 
πρόγραμμα εργασίας του ΕΕΣ για το 2021 έως τις 10 Ιανουαρίου 2020, ώρα 
12.00.

7. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

7.1. Αναφορά αριθ. 1124/2018, του D. S., πολωνικής ιθαγένειας, φέρουσα άλλες δύο 
υπογραφές, σχετικά με την καλή διαβίωση των μελισσών

7.2. Αναφορά αριθ. 0315/2019 του/της O.T., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ανάγκη κατάργησης του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την 
παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές

Απόφαση: Τα σχέδια γνωμοδότησης σχετικά με τις ως άνω αναφορές εγκρίνονται όπως 
παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ και III

7.3. Αναφορά αριθ. 0344/2019 του/της M.G., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση της νομοθεσίας για την εκτροφή και την αναπαραγωγή των ζώων και 
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τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής

Απόφαση: Η επιτροπή AGRI θα λάβει υπόψη της την ως άνω αναφορά και ο πρόεδρός της 
θα ενημερώσει σχετικά την πρόεδρο της επιτροπής PETI.

8. ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Απόφαση: Καμία ανάληψη δράσης ως προς τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα IV.

9. ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

9.1. Τρέχουσα κατάσταση - Δύο επιστημονικές γνώμες της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση των 
κουνελιών που εκτρέφονται για παραγωγή κρέατος στην Ευρώπη

Σύμφωνα με πληροφορίες που ελήφθησαν ατύπως, η EFSA θα δημοσιεύσει σύντομα δύο 
επιστημονικές γνώμες σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση των κουνελιών στην 
Ευρώπη.

Η πρώτη γνώμη αφορά την υγεία και την καλή διαβίωση των κουνελιών που εκτρέφονται 
για παραγωγή κρέατος. Η δεύτερη γνώμη αφορά τις μεθόδους αναισθητοποίησης και 
θανάτωσης.

Σύντομο ιστορικό: Κατόπιν πρωτοβουλίας της επιτροπής AGRI, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ανέθεσε στην EFSA, τον Ιούλιο του 2018, να καταρτίσει γνώμη σχετικά με την 
υγεία και την καλή διαβίωση των κουνελιών. Η EFSA δεσμεύτηκε να εκπονήσει δύο 
γνώμες σχετικά με το εν λόγω θέμα έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2019. Για ορισμένες 
λεπτομέρειες όσον αφορά τους συγκεκριμένους στόχους των δύο γνωμών της EFSA, 
μπορείτε να βρείτε στα αρχεία σας μια επιστολή της EFSA που εστάλη τον Απρίλιο του 
2019, με την οποία η EFSA ενημερώνει τον πρόεδρο της επιτροπής AGRI σχετικά με την 
πρόοδο που έχει συντελεσθεί όσον αφορά την εκπόνηση των εν λόγω γνωμών.

Μετά τη δημοσίευση των γνωμών, θα κληθεί εκπρόσωπος της EFSA σε προσεχή 
συνεδρίαση της επιτροπής AGRI, προκειμένου να τις παρουσιάσει.

***



PE644.947v02-00 8/28 PV\1196287EL.docx

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

COM(2018) 392 final  - SEC(2018) 305 final - SWD(2018) 301 final
2018/0216(COD)

Σχέδιο καταλόγου σημείων προς επανεξέταση

Οι σκιώδεις εισηγητές συνεδρίασαν στις 27-28 Νοεμβρίου 2019 και έλαβαν την ακόλουθη 
απόφαση (στήλη «απόφαση»):

(1) ΚΟΙΝΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ AGRI/ENVI (2) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 
AGRI (3) Απόφαση

(4) Άρθ. 4 παρ. 1 στοιχείο β) iii - Ορισμός
(5) «Μόνιμος βοσκότοπος»

(6) (7) Ανοικτό

(8) (9) Άρθ. 4 παρ. 1 στοιχείο δ) - 
Ορισμός
(10) «Ενεργοί γεωργοί» / 
«Πραγματικοί γεωργοί»

(11) Ανοικτό

(12) Άρθ. 5 παρ. 1 στοιχείο β) - Γενικοί 
στόχοι
(13) Περιβαλλοντική φροντίδα και δράση 
για το κλίμα

(14)

(15) Ανοικτό

(16) Άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο δ) - Ειδικοί 
στόχοι
(17) Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής

(18)
(19) Ανοικτό

(20) Άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο ε) - Ειδικοί 
στόχοι
(21) Βιώσιμη ανάπτυξη

(22)
(23) Ανοικτό

(24) Άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο στ) - Ειδικοί 
στόχοι
(25) Βιοποικιλότητα

(26)
(27) Ανοικτό

(28) Άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Ειδικοί 
στόχοι
(29) Νέοι γεωργοί

(30)
(31) Ανοικτό

(32) Άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο η) - Ειδικοί 
στόχοι
(33) Απασχόληση και συνοχή

(34)
(35) Ανοικτό

(36) Άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο θ) - Ειδικοί 
στόχοι
(37) Απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά 
τα τρόφιμα και την υγεία

(38)

(39) Ανοικτό

(40) Άρθρο 11 - Αιρεσιμότητα
(41) Αρχή και πεδίο εφαρμογής

(42) (43) Ανοικτό

(44) Άρθρο 12 - Αιρεσιμότητα
(45) Καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση

(46)
(47) Ανοικτό
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(48) (49) Άρθρο 141 - Άμεσες ενισχύσεις:
(50) Τύποι παρεμβάσεων (51) Μη ανοικτό

(52) (53) Άρθρο 15 - Άμεσες ενισχύσεις:
(54) Μείωση ενισχύσεων (55) Μη ανοικτό

(56) (57) Άρθρο 16 - Άμεσες ενισχύσεις - 
Χορήγηση αποσυνδεδεμένων άμεσων 
ενισχύσεων
(58) Στοιχειώδεις απαιτήσεις

(59) Μη ανοικτό

(60) (61) Άρθρο 172 - Άμεσες ενισχύσεις - 
Βασική εισοδηματική στήριξη για τη 
βιωσιμότητα
(62) Γενικοί κανόνες

(63) Μη ανοικτό

(64) (65) Άρθρο 18 - Άμεσες ενισχύσεις - 
Βασική εισοδηματική στήριξη για τη 
βιωσιμότητα
(66) Ποσό στήριξης ανά εκτάριο

(67) Μη ανοικτό

(68) ΚΟΙΝΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ AGRI/ENVI (69) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 
AGRI (70)

(71) (72) Άρθρο 26 - Άμεσες ενισχύσεις
(73) Συμπληρωματική στήριξη του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος για τη 
βιωσιμότητα

(74) Μη ανοικτό

(75) Άρθρο 28 - Άμεσες ενισχύσεις 
(76) Προγράμματα για το κλίμα και το 
περιβάλλον

(77)
(78) Ανοικτό

(79) (80) Άρθρο 29 - Συνδεδεμένες 
άμεσες ενισχύσεις
(81) Γενικοί κανόνες

(82) Μη ανοικτό

(83) Άρθρο 42 σημείο γ) - Τομεακή στήριξη: 
Οπωροκηπευτικά
(84) Στόχοι στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών - Ε&Α

(85)

(86) Ανοικτό

(87) Άρθρο 42 σημείο δ) - Τομεακή στήριξη: 
Οπωροκηπευτικά
(88) Στόχοι στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών -  μέθοδοι παραγωγής

(89)

(90) Ανοικτό

(91) Άρθρο 42 σημείο ε) - Τομεακή στήριξη: 
Οπωροκηπευτικά
(92) Στόχοι στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών - Κλιματική αλλαγή

(93)

(94) Ανοικτό

1 Η τροπολογία 1817 επί του άρθρου 14 και η τροπολογία 2472 (δημιουργία άρθρου 28α — Προγράμματα 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας) εγκρίθηκαν ορθά. Το σχόλιο στον κατάλογο ψηφοφορίας (η τροπολογία 
2472 «καταπίπτει εάν η τροπολογία 1974 μέρος 2 απορριφθεί») ήταν λανθασμένο και έπρεπε να διαγραφεί. 
Λόγω έλλειψης χρόνου και του τεράστιου αριθμού τροπολογιών, έγιναν διορθώσεις μόνο στον κατάλογο 
ψηφοφορίας του προέδρου. 

2 Να συζητηθεί μόνο σε συνδυασμό με τα άλλα άρθρα για τις άμεσες ενισχύσεις - δεν υπάρχει πλειοψηφία για 
την επανεξέταση αυτού του άρθρου
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(95) Άρθρο 42 σημείο η) - Τομεακή στήριξη: 
Οπωροκηπευτικά
(96) Στόχοι στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών - Κατανάλωση

(97)

(98) Ανοικτό

(99) Άρθρο 43 - Τομεακή στήριξη: 
Οπωροκηπευτικά
(100) Είδη παρέμβασης στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών

(101)

(102) Ανοικτό

(103) Άρθρο 51 - Τομεακή στήριξη: Οίνος
(104) Στόχοι στον αμπελοοινικό τομέα

(105) (106) Ανοικτό

(107) Άρθρο 54 παράγραφος 4 - Τομεακή 
στήριξη: Οίνος
(108) Ειδικοί κανόνες σχετικά με τη 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στον 
αμπελοοινικό τομέα

(109)

(110) Ανοικτό

(111) Άρθρο 55 σημείο ε) - Τομεακή στήριξη: 
Λυκίσκος
(112) Στόχοι και τύποι παρέμβασης στον 
τομέα του λυκίσκου - Μέθοδοι παραγωγής

(113)

(114) Ανοικτό

(115) Άρθρο 55 σημείο στ) - Τομεακή 
στήριξη: Λυκίσκος
(116) Στόχοι και τύποι παρέμβασης στον 
τομέα του λυκίσκου - Κλιματική αλλαγή

(117)

(118) Ανοικτό

(119) Άρθρο 56 σημείο γ) - Τομεακή στήριξη: 
Ελιά
(120) Στόχοι στον τομέα του ελαιόλαδου και 
των επιτραπέζιων ελιών - Περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις και κλίμα

(121)

(122) Ανοικτό

(123) Άρθρο 56 σημείο δ) - Τομεακή στήριξη: 
Ελιά
(124) Στόχοι στον τομέα του ελαιόλαδου και 
των επιτραπέζιων ελιών - Ποιότητα

(125)

(126) Ανοικτό

(127) Άρθρο 59 σημείο δ) - Τομεακή στήριξη: 
Άλλοι τομείς
(128) Στόχοι σε άλλους τομείς - Μέθοδοι 
παραγωγής

(129)

(130) Ανοικτό

(131) Άρθρο 59 σημείο ε) - Τομεακή στήριξη: 
Άλλοι τομείς
(132) Στόχοι σε άλλους τομείς - Κλιματική 
αλλαγή

(133)

(134) Ανοικτό

(135) Άρθρο 60 - Τομεακή στήριξη: Άλλοι 
τομείς
(136) Τύποι παρεμβάσεων

(137)
(138) Ανοικτό
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(139) ΚΟΙΝΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ AGRI/ENVI (140) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 
AGRI

(141)

(142) Άρθρο 64 - Αγροτική ανάπτυξη
(143) Τύποι παρεμβάσεων για την αγροτική 
ανάπτυξη

(144)
(145) Ανοικτό

(146) Άρθρο 65 - Αγροτική ανάπτυξη
(147) Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες 
δεσμεύσεις διαχείρισης

(148)
(149) Ανοικτό

(150) Άρθρο 66 - Αγροτική ανάπτυξη
(151) Φυσικοί ή άλλοι περιορισμοί ανά 
περιοχή

(152)
(153) Ανοικτό

(154) Άρθρο 67 - Αγροτική ανάπτυξη
(155) Μειονεκτήματα ανά περιοχή που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες υποχρεωτικές 
απαιτήσεις

(156)

(157) Ανοικτό

(158) (159) Άρθρο 70 - Αγροτική ανάπτυξη 
(160) Διαχείριση κινδύνου (161) Ανοικτό

(162) Άρθρο 71 παράγραφος 8 - Αγροτική 
ανάπτυξη
(163) Συνεργασία - Περιορισμοί στη στήριξη

(164)
(165) Ανοικτό

(166) (167) Άρθρο 86 - Οικονομικές διατάξεις
(168) Ελάχιστα και μέγιστα 
χρηματοδοτικά κονδύλια - πλην των 
προβλεπόμενων στο άρθρο 86 παράγραφος 
2

(169) Ανοικτό

(170) Άρθρο 86 παράγραφος 2 - Οικονομικές 
διατάξεις
(171) Ελάχιστα και μέγιστα χρηματοδοτικά 
κονδύλια - Ελάχιστη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ στο 
στρατηγικά σχέδια

(172)

(173) Ανοικτό

(174) Άρθρο 87 - Οικονομικές διατάξεις
(175) Παρακολούθηση των δαπανών για το 
κλίμα

(176)
(177) Ανοικτό

(178) (179) Άρθρο 903 - Οικονομικές διατάξεις
(180) Ευελιξία μεταξύ των κατανομών 
των άμεσων ενισχύσεων και των 
κατανομών του ΕΓΤΑΑ

(181) Ανοικτό

(182) Άρθρο 92 - Στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ
(183) Αυξημένη φιλοδοξία όσον αφορά τους 
στόχους που σχετίζονται με το περιβάλλον και 
το κλίμα

(184)

(185) Ανοικτό

(186) Άρθρο 97παράγραφος 2 στοιχείο α) - 
Στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ
(187) Στρατηγική παρέμβασης - επισκόπηση 
της περιβαλλοντικής και κλιματικής δομής

(188)

(189) Ανοικτό

(190) Άρθρο 97 παράγραφος 2 σημείο β) - 
Στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ

(192) (193) Ανοικτό

3 Δεν συμπεριλαμβανόταν αρχικά, κηρύσσεται ανοικτό με τη στήριξη της πλειοψηφίας των ομάδων
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(191) Στρατηγική παρέμβασης - επεξήγηση 
όσον αφορά την περιβαλλοντική και κλιματική 
δομή
(194) (195) Άρθρο 106 - Στρατηγικό σχέδιο της 

ΚΓΠ 
(196) Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΓΠ

(197) Ανοικτό

(198) (199) Άρθρο 111 παράγραφος 4 στοιχείο 
α) - Συντονισμός και διακυβέρνηση
(200) Επιτροπή παρακολούθησης - 
γνωμοδότηση για στρατηγικό σχέδιο της 
ΚΓΠ

(201) Ανοικτό

(202) Άρθρο 123 - Παρακολούθηση, υποβολή 
εκθέσεων και αξιολόγηση
(203) Πριμοδότηση επιδόσεων

(204)
(205) Ανοικτό
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(206) ΚΟΙΝΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ AGRI/ENVI (207) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 
AGRI

(208)

(209) Άρθρο 124 - Παρακολούθηση, υποβολή 
εκθέσεων και αξιολόγηση
(210) Χορήγηση της πριμοδότησης επιδόσεων

(211)
(212) Ανοικτό

(213) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(214) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7

(215)

(216) Ανοικτό

(217) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
(218) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΠΟΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10

(219)
(220) Ανοικτό

(221) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
(222) ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 
ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11

(223)
(224) Ανοικτό

(225) (226) ΠΑΡΑΡΤΗMΑ IXaa (νέο)4

(227) ΠΟΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ 
ΤΥΠΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

(228) Ανοικτό

(229) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI
(230) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
(231) ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΤΑ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΓΠ
(232) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 96, 97 ΚΑΙ 103

(233)

(234) Ανοικτό

(235) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII
(236) ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΝΟΣ 
ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ
(237) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 128

(238)

(239) Ανοικτό

4 Δεν συμπεριλαμβανόταν αρχικά, κηρύσσεται ανοικτό με τη στήριξη της πλειοψηφίας των ομάδων
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Οριζόντιος κανονισμός σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 
παρακολούθηση της ΚΓΠ

2018/0217 (COD)

Οι σκιώδεις εισηγητές συνεδρίασαν στις 26 Νοεμβρίου 2019 και έλαβαν την ακόλουθη 
απόφαση:

(240) Θέμα (241) Άρθρα 
(242) Διακυβέρνηση 
(243) Διαχειριστική αρχή, οργανισμός συντονισμού, 
οργανισμός πληρωμών, οργανισμός πιστοποίησης

(244) 7α, 8, 9, 10/10α και 11 

(245) Πλαίσιο επιδόσεων 
(246) Δείκτες, σχέδια δράσης και κυρώσεις

(247) 31, 35, 38, 39, 40, 47, 51, 52 και 53
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΚΟΑ)

COM(2018) 394 final – 2018/0218 (COD)

Σχέδιο καταλόγου σημείων προς επανεξέταση

Οι σκιώδεις εισηγητές συνεδρίασαν στις 26 Νοεμβρίου 2019 και έλαβαν την ακόλουθη 
απόφαση (στήλη «απόφαση»):

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 68
Άρθρο 75
Άρθρο 93
Άρθρο 94
Άρθρο 99 παράγραφος 3
Άρθρο 105
Άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχείο β)
Άρθρο 157
Άρθρο 164
Άρθρο 164 παράγραφος 4
Άρθρο 166α (νέο)
Άρθρο 172α
Άρθρο 172β
Άρθρο 206α (νέο - απόφαση με γραπτή διαδικασία)
Άρθρο 219β (νέο)
Άρθρο 220 παράγραφος 1
Άρθρο 222β (νέο)
Άρθρο 223 (μόνο όσον αφορά τις αγορές που προέρχονται από πρώτες ύλες)
Παράρτημα I - 
Παράρτημα VII, νέο τμήμα 1α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012
Άρθρο 5 παράγραφος 1
Άρθρο 5 παράγραφος 2
Άρθρο 13 παράγραφος α
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Dolors Montserrat
Πρόεδρος
Επιτροπή Αναφορών
ASP 10E101
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Ref.:  IPOL-COM-AGRI  D(2019) 

Θέμα:  Γνωμοδότηση για την αναφορά αριθ. 1124/2018 σχετικά με την καλή διαβίωση 
των μελισσών

Αξιότιμη κυρία Montserrat,

Σας ευχαριστούμε για την επιστολή σας της 30ής Σεπτεμβρίου με την οποία διαβιβάσατε την 
αναφορά αριθ. 1124/2018 στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου για 
γνωμοδότηση.

Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι, μεταξύ των παραγόντων που απειλούν τις μέλισσες 
περιλαμβάνεται όχι μόνον η χρήση χημικών ουσιών στη γεωργία, αλλά και η έλλειψη 
επικέντρωσης στην καλή διαβίωσή τους. Θεωρούν ότι η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ δεν 
εγγυάται τις βασικές διατροφικές ανάγκες των μελισσών ούτε την προστασία τους, όπως 
αντιθέτως συμβαίνει με τα άλλα οικόσιτα ζώα. Τονίζουν ότι οι μελισσοκόμοι θα πρέπει 
πρωτίστως να παρέχουν στις μέλισσες επαρκή τροφή, δεδομένου ότι οι υποσιτιζόμενες 
μέλισσες είναι πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη ασθενειών καθώς και σε αυξημένη 
θνησιμότητα. Οι αναφέροντες θεωρούν απαραίτητη την εισαγωγή της έννοιας της καλής 
διαβίωσης των μελισσών και πιστεύουν ότι χρειάζεται η χρηματοδοτική στήριξη για τους 
μελισσοκόμους να συνδεθεί με την προστασία των μελισσών. 

Στην απάντησή της προς την επιτροπή PETI όσον αφορά την παρούσα αναφορά, η Επιτροπή 
επισήμανε ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν θα θεσπίσουν νομοθεσία για 
την καλή διαβίωση των μελισσών σε εθνικό επίπεδο, δεδομένου ότι δεν υφίσταται σχετική 
νομοθεσία της ΕΕ· Αντιθέτως, τα μέτρα της ΕΕ που σχετίζονται με την εκτροφή μελισσών 
επικεντρώνονται σε μέτρα στήριξης του τομέα της μελισσοκομίας, καθώς και στην προώθηση 
της διατήρησης και της διαχείρισης των μελισσών, που είναι ζωτικής σημασίας για να 
διασφαλισθεί η βιωσιμότητα της γεωργίας. Η Επιτροπή δήλωσε ότι η ισχύουσα κοινή 
γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) προσφέρει μια σειρά από εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιούν 
τα κράτη μέλη προκειμένου να στηρίξουν τον τομέα της μελισσοκομίας και να 
δημιουργήσουν ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τις μέλισσες· ένα τέτοιο εργαλείο συνιστούν 
τα εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα που καταρτίζονται από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η 
στήριξη που παρέχουν οι άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς μέσω των μέτρων οικολογικού 
προσανατολισμού της ΚΓΠ συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της εκτροφής μελισσών. 
Αναφερόμενη στην πρότασή της όσον αφορά την ΚΓΠ για την περίοδο μετά το 2020, η 
Επιτροπή επισήμανε ότι τα μελισσοκομικά προγράμματα θα σχεδιάζονται ως τομεακή 
παρέμβαση, η οποία συνδέεται σαφώς με έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ, 
ιδίως εκείνους που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα. Τα μελισσοκομικά 
προγράμματα θα αποτελέσουν μέρος των στρατηγικών σχεδίων που θα εκπονήσουν τα κράτη 
μέλη. Εν κατακλείδι, η Επιτροπή δήλωσε ότι δεν προτίθεται να αναλάβει καμία άλλη 
πρωτοβουλία σχετικά με την καλή διαβίωση των μελισσών και ότι, ως εκ τούτου, τέτοιοι 
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κανόνες μπορούν να ρυθμιστούν σε εθνικό επίπεδο.

Οι συντονιστές της επιτροπής AGRI έλαβαν δεόντως υπόψη την εν λόγω αναφορά κατά τη 
συνεδρίασή τους στις 4 Δεκεμβρίου 2019. 

Η επιτροπή AGRI έχει εκφράσει επανειλημμένα το ενδιαφέρον της για την υγεία των 
μελισσών και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της μελισσοκομίας στην ΕΕ. Με 
βάση τις αντίστοιχες εκθέσεις πρωτοβουλίας που εκπόνησε η AGRI, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενέκρινε, τα τελευταία χρόνια, το ψήφισμα της 15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά 
με την υγεία των μελισσών και τις προκλήσεις του μελισσοκομικού τομέα5, καθώς και το 
ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τις προοπτικές και προκλήσεις για τον 
μελισσοκομικό τομέα στην ΕΕ6.

Στο ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 προβάλλονται διάφορα αιτήματα προς την Επιτροπή, 
συγκεκριμένα:

 να διασφαλίσει την εξέχουσα θέση της μελισσοκομίας στις προτάσεις που αφορούν τη 
μελλοντική γεωργική πολιτική·

 να παράσχει στον μελισσοκομικό τομέα μια ισχυρή πολιτική και τα κατάλληλα 
χρηματοδοτικά μέτρα·  το ψήφισμα ζητά αύξηση κατά 50 % της χρηματοδότησης της 
ΕΕ για τα εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα και ένα νέο καθεστώς στήριξης για 
τους μελισσοκόμους στο πλαίσιο της ΚΓΠ για την περίοδο μετά το 2020, ώστε να 
αποτυπώνεται επαρκώς ο οικολογικός ρόλος των μελισσών ως επικονιαστών·

 Το ψήφισμα καλεί επίσης την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα χρηματοδοτικά μέτρα 
στήριξης της ΚΓΠ λαμβάνουν υπόψη τις επωφελείς για τις μέλισσες πρακτικές, για 
παράδειγμα με τη δημιουργία περιοχών οικολογικής εστίασης·

 να αναλάβει δράση με στόχο την ελαχιστοποίηση της θνησιμότητας των 
επικονιαστών·

 να τροποποιήσει την οδηγία για το μέλι (οδηγία 2001/110/ΕΚ) με στόχο την παροχή 
σαφών ορισμών, και να θεσπίσει αυστηρότερους κανόνες όσον αφορά την 
επισήμανση του μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων·

 να προωθήσει την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών όσον αφορά την 
παραγωγή βιολογικού μελιού.

Επιπλέον, στην παράγραφο 18 του ψηφίσματος τονίζεται η σημασία της βιοποικιλότητας για 
την υγεία και την καλή διαβίωση των μελισσών· υπενθυμίζει ότι οι μελισσοκομικές περιοχές 
αποτελούν έναν τύπο περιοχής οικολογικής εστίασης στο πλαίσιο της οικολογικής 
συνιστώσας της ΚΓΠ· καλεί την Επιτροπή, τους βελτιωτές σπόρων και τους γεωργούς να 
προωθήσουν ποιοτικά συστήματα βελτίωσης των φυτών με υψηλή και αποδεδειγμένη 
μελιτοφόρα ικανότητα και ικανότητα επικονίασης στα κριτήρια επιλογής, με προτίμηση στη 
μέγιστη βιολογική ποικιλότητα ειδών και ποικιλιών τοπικής προσαρμογής και τοπικής 
προέλευσης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην παράγραφο 23, ζητείται από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση 
της νομικής προστασίας και οικονομικής στήριξης για τους τοπικούς οικοτύπους και 
πληθυσμούς των μελισσών μελιτοπαραγωγής σε ολόκληρη την ΕE, μεταξύ άλλων και μέσω 

5  https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0493+0+DOC+XML+V0//EL

6  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0057_EL.html
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νομικώς προστατευόμενων περιοχών διατήρησης τοπικά ενδημικών ειδών μελισσών 
μελιτοπαραγωγής.

Το ψήφισμα περιλαμβάνει επίσης την ακόλουθη παράγραφο 28 για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος των χωροκατακτητικών ξένων ειδών και άλλων απειλών:
«(Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)  επισημαίνει ότι οι υγιείς μέλισσες είναι σε θέση να 
αντιμετωπίζουν καλύτερα τις παρασιτώσεις, τις ασθένειες και τους θηρευτές· επισημαίνει ότι 
ορισμένα χωροκατακτητικά ξένα είδη όπως το Varroa destructor, ο μικρός κάνθαρος 
κυψελών (Aethina tumida), η ασιατική σφήκα (είδος πολύ επιθετικό με τα υπόλοιπα έντομα) 
και η αμερικανική σηψιγονία, καθώς και ορισμένα παθογόνα όπως η νοζεμίαση, αποτελούν 
βασικές αιτίες της θνησιμότητας των μελισσών και προκαλούν σοβαρή οικονομική ζημία 
στους μελισσοκόμους· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς το πιλοτικό έργο που 
δρομολογήθηκε από το Κοινοβούλιο όσον αφορά το πρόγραμμα αναπαραγωγής και επιλογής 
για την έρευνα σχετικά με την ανθεκτικότητα στο Varroa· ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να στηρίξουν σε επίπεδο ΕΕ την εφαρμοσμένη έρευνα μέσω αποτελεσματικών 
προγραμμάτων αναπαραγωγής ειδών μελισσών που είναι ανθεκτικά σε χωροκατακτητικά 
είδη και ασθένειες και διαθέτουν το χαρακτηριστικό της εξυγιαντικής συμπεριφοράς ως 
μηχανισμού άμυνας κατά της βαρρόασης (Varroa sensitive hygiene, VSH)· λαμβανομένου 
υπόψη του κινδύνου ορισμένα χωροκατακτητικά ξένα είδη, όπως το Varroa destructor, να 
έχουν την ικανότητα να αναπτύσσουν ανθεκτικότητα σε ορισμένα κτηνιατρικά φάρμακα, 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διενεργούν ετήσιες δοκιμές του επιπέδου ανθεκτικότητας του 
ακάρεος στις διάφορες δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα κτηνιατρικά φάρμακα· 
προτείνει να εξακολουθήσει να είναι υποχρεωτική η καταπολέμηση του παρασίτου Varroa σε 
επίπεδο ΕΕ.» 

Στο έγγραφο της σε συνέχεια του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι συμμερίζεται πολλές από τις ιδέες που εκφράζονται στο εν λόγω ψήφισμα, 
και για τον λόγο αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις έχει ήδη αναλάβει δράση σε σχέση με 
τα συγκεκριμένα αιτήματα, και επισήμανε ότι το ψήφισμα καταδεικνύει σαφώς την πολιτική 
στήριξη για τη διασφάλιση της μελλοντικής στήριξης του τομέα των μελισσών.

Η δέσμη νομοθετικών μέτρων που υπέβαλε η Επιτροπή το 2018 ως προς την ΚΓΠ για την 
περίοδο μετά το 2020 προβλέπει ένα τμήμα που αφορά τον τομέα της μελισσοκομίας στο 
πλαίσιο του προτεινόμενου κανονισμού σχετικά με τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Στην 
αιτιολογική σκέψη 35 της πρότασης της Επιτροπής αναφέρεται ότι η μελισσοκομία θα πρέπει 
να παραμείνει μεταξύ των τομέων που καλύπτουν οι γενικοί τύποι παρεμβάσεων που πρέπει 
να θεσπιστούν σε επίπεδο Ένωσης, ενώ στην αιτιολογική σκέψη 36 αναφέρεται ότι η 
μελισσοκομία έχει προγραμματιστεί να είναι ένας από τους δύο τομείς στους οποίους πρέπει 
να εξακολουθήσει να χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,  «προκειμένου 
να μην υπονομεύεται η επίτευξη των επιπρόσθετων στόχων που είναι συγκεκριμένοι για 
αυτές τις παρεμβάσεις».

Η έκθεση που εγκρίθηκε από την επιτροπή AGRI στις 2 Απριλίου 20197 σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού 
 που αφορά τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό τροποποιήσεων 
που αποσκοπούν στη βελτίωση της στήριξης του μελισσοκομικού τομέα, 
συμπεριλαμβανομένης της υγείας των μελισσών. Μεταξύ των τύπων παρεμβάσεων που 

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

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_EL.html?redirect
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αφορούν οι τροπολογίες που ενέκρινε η επιτροπή AGRI, συγκαταλέγονται οι ακόλουθοι (οι 
αλλαγές που πρότεινε η επιτροπή AGRI στο κείμενο της Επιτροπής επισημαίνονται κάτωθι 
με έντονους χαρακτήρες):

 τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης ορθών πρακτικών, ενημέρωσης και 
δημοσιότητας, καθώς και της βασικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και 
κατάρτισης· (τροπολογία 313),

 δημιουργία και/ή ανάπτυξη εθνικών δικτύων για την υγεία των 
μελισσών·(τροπολογία 315),

 δράσεις στήριξης εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών εργαστηρίων για την ανάλυση 
των μελισσοκομικών προϊόντων, των απωλειών ή της μείωσης της 
παραγωγικότητας των μελισσών και των δυνητικά τοξικών για τις μέλισσες 
ουσιών·(τροπολογία 316),

 δράσεις για τη διατήρηση ή την αύξηση του υπάρχοντος πληθυσμού των 
μελισσών·(τροπολογία 317),

 δράσεις για την ενίσχυση της γενετικής ποικιλότητας (τροπολογία 327),
 μέτρα για στήριξη νεαρών ή νέων μελισσοκόμων (τροπολογία 328),

Επιπλέον, η τροπολογία 329 επιδιώκει την αύξηση της χρηματοδοτικής συνδρομής της 
Ένωσης στις παρεμβάσεις στον μελισσοκομικό τομέα στο 75 %, κατ’ ανώτατο όριο, των 
δαπανών (το ανώτατο όριο που προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής είναι 50 %).

Θα πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι η έκθεση της AGRI δεν αντιπροσωπεύει την επίσημη 
θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι η έκθεση εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια 
της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου και, ως εκ τούτου, συζητείται στην 
νεοεκλεγείσα επιτροπή AGRI, πριν κατατεθεί προς έγκριση στην Ολομέλεια.

Επιπλέον, το Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα, στις 21 Οκτωβρίου 2019, ψήφισμα όσον 
αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις μελιφόρους 
μέλισσες. Στο εν λόγω ψήφισμα, το Κοινοβούλιο αντιτίθεται στην έγκριση του σχεδίου 
κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 546/2011 και 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέο σχέδιο κανονισμού που θα λαμβάνει υπόψη τις πλέον 
πρόσφατες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις για το θέμα αυτό, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
τον κίνδυνο χρόνιας τοξικότητας για τις μέλισσες και τις επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων 
στους άλλους επικονιαστές8.

Οι συντονιστές της AGRI θα λάβουν σοβαρά υπόψη, καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής 
διαδικασίας σχετικά με την ΚΓΠ για την περίοδο μετά το 2020, τα αιτήματα των 
αναφερόντων ως προς την υγεία των μελισσών και τα προβλήματα που επηρεάζουν την καλή 
διαβίωση των μελιφόρων μελισσών που προκαλούνται από καταχρηστικές πρακτικές, καθώς 
έχουν επίγνωση του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει ο μελισσοκομικός τομέας στη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και της παραγωγής τροφίμων στην Ένωση. 

Με εξαιρετική εκτίμηση,
Norbert LINS

8 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0149_EL.pdf
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Dolors Montserrat
Πρόεδρος
Επιτροπή Αναφορών
ASP 10E101
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

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

Θέμα:  Γνωμοδότηση για την αναφορά αριθ. 0315/2019, σχετικά με την κατάργηση του 
άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών 
για τα τρόφιμα στους καταναλωτές

Αξιότιμη κυρία Montserrat,

Η Επιτροπή Αναφορών, με επιστολή της στις 23 Οκτωβρίου 2019, διαβίβασε την εν λόγω 
αναφορά στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς γνωμοδότηση.

Ο αναφέρων εφιστά την προσοχή στους περιορισμούς που προτείνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για να αποτρέψει τους παραγωγούς χορτοφαγικών και αυστηρά χορτοφαγικών 
τροφίμων από τη χρήση ορολογίας που χρησιμοποιείται συνήθως για την περιγραφή του 
κρέατος. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι 
προκαλείται σύγχυση στους καταναλωτές όσον αφορά την ονομασία των εν λόγω προϊόντων 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αντιτίθεται σθεναρά στον ισχυρισμό ότι συμβαίνει αυτό. 
Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι προτεινόμενοι περιορισμοί είναι προδήλως προσβλητικοί για τους 
χορτοφάγους/αυστηρά χορτοφάγους καταναλωτές και ότι δημιουργούν προσκόμματα σε 
εκείνους που προσπαθούν να αυξήσουν την πρόσληψη φυτικών προϊόντων.

Οι συντονιστές της επιτροπής AGRI έλαβαν δεόντως υπόψη την εν λόγω αναφορά κατά τη 
συνεδρίασή τους στις 4 Δεκεμβρίου 2019.

Οι περιορισμοί για τους οποίους κάνει λόγο ο αναφέρων προτάθηκαν από την Επιτροπή 
Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έκθεσή 
της σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων 
(κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) και την τροποποίηση διαφόρων άλλων κανονισμών. Η έκθεση, 
την οποία ενέκρινε η επιτροπή AGRI την 1η Απριλίου 2019, αποτελεί μέρος τριών εκθέσεων 
που ενέκρινε η επιτροπή AGRI σχετικά με τη δέσμη νομοθετικών μέτρων που υπέβαλε η 
Επιτροπή σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο μετά το 2020. 

Η εν λόγω τροπολογία (τροπολογία 165 της έκθεσης) αποσκοπεί στη διατήρηση του πεδίου 
εφαρμογής των ονομασιών που χρησιμοποιούνται για προϊόντα και παρασκευάσματα 
κρέατος βάσει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 αποκλειστικά για τα 
προϊόντα που περιέχουν κρέας. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ο εισηγητής, ο οποίος πρότεινε 
την εν λόγω τροποποίηση (Eric Andrieu, S&D/FR), προέβη στην πρόταση αυτή με σκοπό την 
προστασία των όρων και των ονομασιών που σχετίζονται με το κρέας, θεώρησε δε ότι αυτό 
παρέχει την ευκαιρία σε εταιρίες που παράγουν προϊόντα για χορτοφάγους και/ή αυστηρά 
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χορτοφάγους να θεσπίσουν δική τους ορολογία στην αγορά.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην τελική απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου της 14ης Ιουνίου 2017 στην υπόθεση C-422/16 («TofuTown»), η οποία 
επιβεβαίωσε την περιοριστική ερμηνεία των σχετικών διατάξεων του κανονισμού ΚΟΑ. Το 
Δικαστήριο έκρινε ότι η χρήση ονομασιών και όρων που σχετίζονται με γαλακτοκομικά 
προϊόντα επιτρέπεται εντός της Ένωσης μόνο κατά την εμπορία ή στη διαφήμιση 
γαλακτοκομικών προϊόντων στα οποία ο ορισμός του γάλακτος είναι σύμφωνος με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο 1 - μέρος III του παραρτήματος VII του κανονισμού 
ΚΟΑ. Δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι ως «γάλα» νοείται αποκλειστικά το προϊόν της 
φυσιολογικής έκκρισης των γαλακτοφόρων αδένων θηλαστικών, το οποίο λαμβάνεται με μία 
ή περισσότερες αμέλξεις. Η βασική αρχή είναι ότι οι ονομασίες των γαλακτοκομικών 
προϊόντων προορίζονται αποκλειστικά για ζωικά προϊόντα και δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε άλλο προϊόν, ακόμη και αν οι όροι αυτοί 
αποσαφηνίζονται επαρκώς με τη χρήση περιγραφικών όρων που υποδηλώνουν την φυτική 
προέλευση του επίμαχου προϊόντος, εκτός εάν το εν λόγω προϊόν συμπεριλαμβάνεται στον 
κατάλογο στη σχετική γλώσσα στο παράρτημα 1 της απόφασης αριθ. 2010/791/ΕΕ της 
Επιτροπής. Το Δικαστήριο κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η ερμηνεία αυτή της 
σχετικής νομοθεσίας δεν αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας ούτε στην αρχή της ίσης 
μεταχείρισης.

Θα πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι η έκθεση της AGRI της 1ης Απριλίου 2019, 
συμπεριλαμβανομένης της εν λόγω τροπολογίας, δεν αντιπροσωπεύει ακόμη την επίσημη 
θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι η έκθεση εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια 
της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου και, ως εκ τούτου, συζητείται στην 
νεοεκλεγείσα επιτροπή AGRI, πριν κατατεθεί προς έγκριση στην Ολομέλεια. Το κείμενο που 
θα εγκριθεί στην Ολομέλεια θα αποτελέσει τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. 

Η επιτροπή AGRI θα λάβει οπωσδήποτε υπόψη τις ανησυχίες που εξέφρασε ο αναφέρων 
κατά το επόμενο βήμα της νομοθετικής διαδικασίας.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Norbert LINS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

8.1. Κατάλογος πρόσφατων αιτημάτων των επιτροπών για εκθέσεις πρωτοβουλίας 

8.2. Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο -  
Δημιουργία των προϋποθέσεων για την υλοποίηση ενός μακρόπνοου οράματος- 
Έκθεση προόδου  για την κλιματική δράση της ΕΕ - 2019
COM(2019) 559 final - SWD(2019) 396 final

 
8.3. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γενικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου
COM(2019) 563 final - 2019/0245 (NLE)

8.4. Σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη 
διαπραγματεύσεων για την τροποποίηση της Διεθνούς Συμφωνίας για τη Ζάχαρη του 
1992
COM(2019) 595 final

8.5. Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων 
ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά 
προϊόντα
COM(2019) 596 final - 2019/0264 (NLE)

8.6. Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού 
δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα
COM(2019) 599 final - 2019/0265 (NLE)

8.7. Aπόφαση του Συμβουλίου (ΕΕ) 2019/... ληφθείσα δια κοινής συμφωνίας με την 
εκλεγείσα Πρόεδρο της Επιτροπής της... για την κατάρτιση του καταλόγου των άλλων 
προσώπων τα οποία το Συμβούλιο προτείνει να διορισθούν ως μέλη της Επιτροπής 
και για την κατάργηση και αντικατάσταση της απόφασης (ΕΕ) 2019/1393
12763/19

8.8. Απόφαση του Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ 
ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο του διευθύνοντος οργάνου της διεθνούς συνθήκης 
σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία, όσον αφορά 
ορισμένες προτάσεις που έχουν υποβληθεί προς έγκριση κατά την όγδοη σύνοδό του 
13057/19 LIMITE9

8.9. Απόφαση του Συμβουλίου (ΕΕ) 2019/...της... για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ 
ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου όσον αφορά την έκδοση απόφασης για την 
επανεξέταση του μνημονίου συμφωνίας σχετικά με τις διατάξεις για τη διαχείριση των 

9 Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Γραμματείας AGRI κατόπιν ραντεβού 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0559
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/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
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δασμολογικών ποσοστώσεων των γεωργικών προϊόντων («μνημόνιο συμφωνίας για 
τις δασμολογικές ποσοστώσεις»)
13662/19

8.10. Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) - Γνώμη με θέμα «Καλύτερη επικοινωνία σχετικά 
με την πολιτική συνοχής»
COTER-VI/053

8.11. Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στο πρόγραμμα 
εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020 

8.12. Γνωμοδότηση Εθνικού Κοινοβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση των προτύπων 
εμπορίας (κανονισμός αριθ. 1308/2013)
- Bayerischer Lantag

8.13. Ayuntamiento de Benabarre - Πρόταση σχετικά με το ζωικό κεφάλαιο

8.14. Ayuntamiento de Conil de la Frontera - Πρόταση σχετικά με την απειλή δασμών από 
τις ΗΠΑ στα προϊόντα της Ανδαλουσίας

5 Δεκεμβρίου 2019, από τις 10.30 έως τις 13.00

Κοινή συνεδρίαση των επιτροπών AGRI-PETI-ENVI

11. Δημόσια ακρόαση με θέμα: «Εκ νέου αποτίμηση του πληθυσμού των λύκων στην 
ΕΕ»

Ομιλητές: Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Echegaray Fernández (Ecologistas en Acción), 
Stanislav Bergant (Organic Farmers Association και άλλες 50 ΜΚΟ), Stanilav Bergant 
(Organic Farmers Association, Σλοβενία), Luigi Boitani (Πρωτοβουλία για τα μεγάλα 
σαρκοβόρα στην Ευρώπη της IUCN/SSC), Geneviève Carbone (ερευνήτρια Εθνοζωολογίας 
and Ηθολογίας), Michal Wiezik, Tilly Metz, Ulrike Müller, Susanna Ceccardi, Anne Sander, 
Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer, Peter Jahr, Margrete Auken, Eleonora Evi, Marco 
Cipriani (ΓΔ ENV), Arie Trouwborst (Πανεπιστήμιο Tilburg), Ilpo Kojola (Ινστιτούτο 
Φυσικών Πόρων, Φινλανδία), 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 (Ινστιτούτο Έρευνας για τη Φύση, 
Νορβηγία), Michèle Boudoin (COPA-COGECA), Jacques Blanc (Επιτροπή των 
Περιφερειών), Irène Tolleret, Bronis Ropė

12. Διάφορα

Ουδέν.

13. Προσεχείς συνεδριάσεις

• 6 Ιανουαρίου 2020, από τις 15.00 έως τις 18.30 (Βρυξέλλες)
• 22 Ιανουαρίου 2020, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 18.30

file://epades/public/docs_autres_institutions/conseil/2019/13662
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_en
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• 23 Ιανουαρίου 2020, από τις 9.00 έως τις 12.30 (Βρυξέλλες)

Η συνεδρίαση λήγει στις 13.07.
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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/NÄRVAROLISTA

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, Seb Dance (1), Mazaly Aguilar, Elsi Katainen(1), Anja Hazekamp (2)

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

Clara Aguilera (1), Álvaro Amaro (1), Attila Ara-Kovács (1), Margrete Auken (2), Carmen Avram, Benoît Biteau, Mara Bizzotto (1), 
Martin Buschmann (2), Isabel Carvalhais (1), Mohammed Chahim (1), Asger Christensen, Miriam Dalli (1), Ivan David, Paolo 
De Castro, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi (2), Pietro Fiocchi (2), Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso (1), Martin 
Hlaváček, Martin Häusling, Pär Holmgren (2), Jan Huitema (1), Joanna Kopcińska (2), Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, César 
Luena (1), Mairead McGuinness, Liudas Mažylis, Alessandra Moretti (1), Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl (1), Juozas 
Olekas, Pina Picierno (1), Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen (1), Anne Sander, Christine Schneider, Simone Schmiedtbauer, Nils Torvalds 
(1), Loránt Vincze (2), Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová (1), Sarah Wiener, Michal Wiezik (2), Tatjana Ždanoka (2), Juan 
Ignacio Zoido Álvarez (1)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Asim Ademov (2), Atidzhe Alieva-Veli (1), Franc Bogovič, Manuel Bompard (1), Anna Deparnay-Grunenberg (1), Francesca Donato 
(1), Lena Düpont, Fredrick Federley (1), Balázs Hidvéghi (1), Ivo Hristov (2), Jan Huitema (1), Peter Jahr, Karol Karski (2), Manolis 
Kefalogiannis, Petros Kokkalis (1), Zbigniew Kuźmiuk (1), Tilly Metz, Dan-Ştefan Motreanu, Nicola Procaccini (2), Daniela Rondinelli 
(1), Christine Schneider, Marc Tarabella, Irène Tolleret, Ruža Tomašić, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

209 (7)

216 (3)

Susanna Ceccardi (2), Karol Karski (2), Billy Kelleher (1), Dan-Ştefan Motreanu (2), Valdemar Tomaševski (2)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/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/Punkt på föredragningslistan)

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) 4.12.2019
(2) 5.12.2019
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ 
Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Harald Grethe (Humboldt-University Berlin), Saara Kankaanrinta (Baltic Sea Action Group Foundation), Martin Pycha (Agricultural 
Association of the Czech Republic), Joao Pacheco (Farm Europe), Pedro Gallardo (COPA-COGECA), Edouard Rousseau (Interbio 
Nouvelle-Aquitaine), Bernd Schuh (OIR, GmbH, Austria), Ambre Maucorps (OIR, GmbH, Austria), Echegaray Fernández (Ecologistas 
en Acción), Stanilav Bergant (Organic Farmers Association, Slovenia), Luigi Boitani (IUCN/SSC Large Carnivore Initiative for 
Europe), Geneviève Carbone (Ethnozoology and ethology), Arie Trouwborst (Tilburg University), Ilpo Kojola (Natural Resources 
Institute, Finland), Saskia Duives-Cahusac (Land-en Tuinbouw Organisatie Nederland), John Linnell (Institute for Nature Research, 
Norway), Michele Boudoin (COPA-COGECA)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Christina Borchmann (DG AGRI), Philippe Chauve (DG COMP), Marco Cipriani (DG ENV), Christine Franke (DG AGRI), Rudolf 
Kuhne (DG SANTE), Adrianos Mexis (DG COMP), Carmen Naranjo Sanchez (DG AGRI), Michael Niejahr (DG AGRI), Emmanuel 
Petel (DG AGRI), Victoria Perez Le Maignan (DG ENV), Giacomo Pontara (DG ENV), Valentin Opfermann (DG AGRI), Gijs 
Schilthuis (DG AGRI), Raimondo Serra (DG AGRI), Anne Soborak (DG AGRI), Lenka Vysoka (DG AGRI), Stefan Ostergard Jensen 
(DG AGRI) 

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

Hélène Moraut (Committee of the Regions), Guillaume Cros (Committee of the Regions), Gerard Choplin 
(Committee of the Regions), Jacques Blanc (Committee of the Regions), Sanna Helena Fallenius (Permanent 
Representation of Finland), Tapio Kytölä (Permanent Representation of Finland), Merwan Souaci (Ministry 
of Agriculture and Food of France) Manon Huré (Permanent Representation of France to the EU), Laurent 
Percheron (Permanent Representation of France to the EU) 

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 
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