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Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AGRI_PV(2019)1204_1

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniach 4 grudnia 2019 r., w godz. 9.00–12.30 i 14.30–18.30, 

oraz 5 grudnia 2019 r., w godz. 9.00–13.00

BRUKSELA

Norbert Lins (przewodniczący) otworzył posiedzenie w środę 4 grudnia 2019 r. o godz. 9.08.

1. Przyjęcie porządku dziennegoAGRI_OJ(2019)1204_1

Porządek dzienny został przyjęty.

2. Komunikaty przewodniczącego
Przewodniczący poinformował zebranych o odwołaniu posiedzenia komisji AGRI, które 
miało się odbyć 6 stycznia 2020 r.

3. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja Europejska
AGRI/9/01029

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

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Attila Ara-Kovács

Rozpatrzenie projektu opinii

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

4. Polityka konkurencji – sprawozdanie roczne za 2019 r.
AGRI/9/01633

2019/2131(INI) PA – PE643.188v01-00
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Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Isabel Carvalhais

Rozpatrzenie projektu opinii

Głos zabrali: 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. Ustanowienie programu na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyki 
europejskiej

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

Sprawozdawca: Brando Benifei

Sprawozdanie z toczących się negocjacji – sprawozdawczyni komisji AGRI Simone 
Schmiedtbauer (PPE)

Głos zabrali: Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Posiedzenie zawieszono o godz. 10.00, po czym odbyło się posiedzenie koordynatorów przy 
drzwiach zamkniętych.

* * *

6. Posiedzenie koordynatorów

Posiedzenie koordynatorów odbyło się przy drzwiach zamkniętych. Ich decyzje zostały 
zatwierdzone przez komisję w czwartek 5 grudnia 2019 r.

* * *

Przewodniczący Norbert Lins wznowił posiedzenie o godz. 14.39.

7. Dyscyplina finansowa począwszy od roku budżetowego 2021 oraz rozporządzenie 
(UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do elastyczności między filarami w odniesieniu do 
roku kalendarzowego 2020

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

Wymiana poglądów

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

8. Wysłuchanie publiczne pt. „Reforma wspólnej polityki rolnej”

Głos zabrali: Norbert Lins, Seb Dance (DG ENV), Harald Grethe (Uniwersytet Humboldta w 
Berlinie), Saara Kankaanrinta (Baltic Sea Action Group Foundation), Peter Jahr, Maria 
Noichl, Martin Hlaváček, Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen, Luke Ming Flanagan, Jarosław 
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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 
(Stowarzyszenie Rolnicze Republiki Czeskiej), Joao Pacheco (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 (Komitet Regionów), Michael Niejarhr (DG AGRI)

Posiedzenie zawieszono o godz. 18.37 i wznowiono w czwartek 5 grudnia 2019 r. o godz. 
9.11 pod przewodnictwem Norberta Linsa (przewodniczącego).

9. Prezentacja badania pt. „Zatrudnienie w rolnictwie UE: bieżące wyzwania i 
perspektywy na przyszłość”. Prezentacja – Ambre Maucorps i Bernd Schuh (OIR 
GmbH, Austria). Badanie na wniosek komisji AGRI, wykonane na zlecenie i pod 
kierownictwem Departamentu Tematycznego B

Głos zabrali: 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 
(DG AGRI)

10. Zatwierdzenie zaleceń wydanych przez koordynatorów komisji AGRI

1. WYMIANA POGLĄDÓW ZE SPRAWOZDAWCAMI W SPRAWIE WNIOSKÓW 
USTAWODAWCZYCH DOTYCZĄCYCH WPR – DALSZE KROKI

Decyzja: potwierdzono wykaz punktów i artykułów, które mają zostać ponownie otwarte 
(zgodnie z załącznikiem I).

Sprawozdawca i kontrsprawozdawcy uzyskali mandat do kontynuowania prac 
nad znalezieniem jak najszerszego konsensusu w sprawie wykazu punktów i 
artykułów, tak aby grupy polityczne złożyły poprawki na sesję plenarną.
W odniesieniu do procedury:
- nadal zapraszać sprawozdawcę komisji ENVI na posiedzenia 
kontrsprawozdawców zajmujących się rozporządzeniem w sprawie planów 
strategicznych, obowiązywać mają te same zasady mające zastosowanie do 
rozmów trójstronnych;
- kontrsprawozdawcy komisji ENVI mogą uczestniczyć w posiedzeniach 
kontrsprawozdawców zajmujących się rozporządzeniem w sprawie planów 
strategicznych wyłącznie w charakterze obserwatorów. 

Koordynatorzy potwierdzili zamiar dążenia do przyjęcia na posiedzeniu plenarnym w czerwcu 
2020 r.

2. PRZYDZIELENIE OPINII

2.1. Sprawozdanie z własnej inicjatywy komisji ENVI pt. „ Zintensyfikowanie działań UE 
na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów” – COM(2019)0352 

file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0352


PE644.947v02-00 4/28 PV\1196287PL.docx

PL

Decyzja: komisja AGRI sporządzi opinię. 
Opinię przydzielono grupie S&D za 1 punkt.

2.2. Sprawozdanie ustawodawcze z własnej inicjatywy komisji ENVI pt. „Ramy prawne 
UE mające na celu zatrzymanie i odwrócenie procesu globalnego wylesiania 
inspirowanego przez UE”

Decyzja: komisja AGRI sporządzi opinię i poprosi o status komisji zaangażowanej.
Opinię przydzielono grupie Verts/ALE za 1 punkt.

2.3. Sprawozdanie INI komisji EMPL pt. „Skutki przepisów UE dotyczących swobodnego 
przepływu pracowników i usług: mobilność pracowników wewnątrz UE jako 
narzędzie odpowiadające potrzebom i umiejętnościom na rynku pracy”

Decyzja: opinię sporządzi komisja AGRI. 
Opinię przydzielono grupie ECR za 1 punkt.

2.4. Sprawozdanie INI komisji EMPL pt. „Stary kontynent starzeje się – możliwości i 
wyzwania związane z polityką dotyczącą starzenia się po roku 2020”

Decyzja:opinię sporządzi komisja AGRI. 
Opinię przydzielono grupie GUE/NGL za 1 punkt.

3. SPRAWOZDANIA Z WŁASNEJ INICJATYWY (INI)

3.1. Sprawozdania INI w 2020 r.

Decyzja:Następujące sprawozdanie INI zostanie przedłożone Konferencji Przewodniczących 
Komisji do zatwierdzenia:

- Kluczowa rola rolników UE w rozwijaniu elementu rolnego strategii „od 
pola do stołu”

3.2. Wniosek komisji INTA o sporządzenie sprawozdania INI pt. „Znaczenie żywności i 
rolnictwa w międzynarodowych umowach handlowych”

Decyzja:przełożono na inny termin

3.3. Sprawozdanie wykonawcze w sprawie dobrostanu zwierząt 

Decyzja:zlecenie EPRS-owi wykonania badania w kontekście sporządzenia sprawozdania 
wykonawczego. 

4. WYSŁUCHANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE 

4.1. Wizyta komisji AGRI w Hiszpanii (pierwsza połowa 2020 r.)

Decyzja:delegacja komisji AGRI udająca się do Hiszpanii odwiedzi region Estremadura (24–
26 lutego 2020 r.)

4.2. Wysłuchanie publiczne PETI-AGRI pt. „Jak w równy i sprawiedliwy sposób 
traktować rolników w całej Europie?”

Decyzja:wspólne zorganizowanie wspomnianego wysłuchania z komisją PETI.

5. WNIOSKI O WŁĄCZENIE PUNKTÓW DO PORZĄDKÓW OBRAD 
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KOLEJNYCH POSIEDZEŃ KOMISJI

5.1. Propozycja sekretariatu – zaproszenie przedstawiciela Komisji (DG AGRI) w celu 
przedstawienia prezentacji na temat niedawno zawartej umowy między UE a Chinami 
w sprawie oznaczeń geograficznych

Decyzja: zaproszenie przedstawiciela Komisji (DG AGRI) na jedno z nadchodzących 
posiedzeń komisji AGRI w celu przedstawienia najnowszych informacji o 
umowie między UE a Chinami w sprawie oznaczeń geograficznych.

5.2. Wniosek Misji Australii przy UE o wymianę poglądów z australijskim ministrem 
rolnictwa podczas posiedzenia komisji AGRI 22 stycznia 2020 r.

Decyzja:zorganizowanie wymiany poglądów z australijskim ministrem rolnictwa 22 stycznia 
2020 r. 

5.3. Wniosek Paola De Castry (S&D, IT) – Wymiana poglądów na temat importu ryżu 
japonica do UE

Decyzja:zaproszenie przedstawiciela Komisji (DG AGRI) na jedno z nadchodzących 
posiedzeń komisji AGRI w celu przedstawienia aktualnych informacji w tej 
sprawie.

5.4. Wniosek grupy PPE – Wymiana poglądów na temat afrykańskiego pomoru świń

Decyzja:zaproszenie przedstawiciela Komisji (DG SANTE) na jedno z nadchodzących 
posiedzeń komisji AGRI w celu przedstawienia aktualnych informacji na temat 
afrykańskiego pomoru świń.

5.5. Akt delegowany w sprawie promocji

Decyzja: zaproszenie przedstawiciela Komisji (DG AGRI), aby poinformował posłów o 
ostatnich wydarzeniach.

6. DECYZJE RÓŻNE

6.1. Wymiana poglądów z agencjami płatniczymi na temat skutków wdrożenia nowego 
modelu realizacji

Decyzja:zaproszone zostaną agencje płatnicze z następujących 4 krajów:
Niemcy, Portugalia, Polska i Włochy (Venetto).

6.2. Wyznaczenie stałych sprawozdawców ds. różnych kwestii związanych z procedurą 
komitetową

Decyzja: utrzymanie obecnego systemu kontroli aktów delegowanych i aktów 
wykonawczych z 8. kadencji.

Grupy polityczne są proszone o poinformowanie sekretariatu o wyznaczeniu 
nowych stałych sprawozdawców.

6.3. Organizacja posiedzenia koordynatorów komisji AGRI z udziałem członków 
Trybunału Obrachunkowego (Izba I)
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Decyzja:zorganizowanie posiedzenia koordynatorów komisji AGRI i członków Izby I 
Trybunału Obrachunkowego.

6.4. Uaktualniona strategia dotycząca biogospodarki „Zrównoważona biogospodarka dla 
Europy: wzmocnienie powiązań między gospodarką, społeczeństwem i środowiskiem”

Decyzja:komisja AGRI przygotuje pytanie wymagające odpowiedzi ustnej w sprawie 
uaktualnionej strategii dotyczącej biogospodarki.

6.5. Konferencja poświęcona przyszłości Europy – wkład AGRI

Decyzja:komisja AGRI wyznaczy stałego sprawozdawcę do śledzenia postępów w tej kwestii.
Grupa Renew wyraziła zainteresowanie.

6.6. Program badań komisji AGRI na pierwszą połowę 2020 r.

Decyzja: komisja AGRI zleci departamentowi tematycznemu B (Poldep B) następujące 
dwa projekty badawcze w pierwszej połowie 2020 r.:
- „Zielony ład i WPR: polityczne zaangażowanie na rzecz dostosowania 
praktyk rolnych i zachowania zasobów naturalnych UE”
- „Wyzwania i szanse związane z porzucaniem gruntów rolnych po 2020 r.”

6.7. Wniosek Trybunału Obrachunkowego: wkład komisji AGRI do programu prac ETO 
na 2021 r.

Decyzja: grupy polityczne są proszone o przedstawienie sekretariatowi wkładu do 
programu prac ETO na 2021 r. do dnia 10 stycznia 2020 r. w południe.

7. PETYCJE 

7.1. Petycja nr 1124/2018, którą złożył D.S. (Polska), z dwoma podpisami, w sprawie 
dobrostanu pszczół miodnych

7.2. Petycja nr 0315/2019, którą złożył O. T. (Zjednoczone Królestwo), w sprawie 
konieczności uchylenia art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat żywności

Decyzja: zatwierdzono projekt opinii w sprawie powyższych petycji zgodnie z 
załącznikiem II i III.

7.3. Petycja nr 0344/2019, którą złożył M.G. (Polska), w sprawie rzekomego naruszenia 
ustawy o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich i rozporządzenia Komisji (UE) nr 
702/2014

Decyzja: komisja AGRI zapozna się z powyższą petycją, a jej przewodniczący 
powiadomi o tym przewodniczącą komisji PETI.

8. INNE DOKUMENTY TYTUŁEM INFORMACJI

Decyzja: brak działań w odniesieniu do wszystkich dokumentów ujętych w załączniku 
IV.

9. TYTUŁEM INFORMACJI
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9.1. Aktualna sytuacja – dwie opinie naukowe EFSA na temat zdrowia i dobrostanu 
królików hodowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa w Europie

Według nieoficjalnych informacji EFSA opublikuje wkrótce dwie opinie naukowe na 
temat zdrowia i dobrostanu królików w Europie.

Pierwsza opinia dotyczy zdrowia i dobrostanu królików hodowanych z przeznaczeniem 
na produkcję mięsa. Druga opinia dotyczy metod ogłuszania i uśmiercania.

Krótkie wprowadzenie: Z inicjatywy komisji AGRI Parlament upoważnił EFSA w lipcu 
2018 r. do przygotowania opinii w sprawie zdrowia i dobrostanu królików. EFSA 
obiecała przedstawić dwie opinie na ten temat do końca grudnia 2019 r. Więcej 
informacji na temat szczegółowych celów obu opinii EFSA znajdą Państwo w 
dokumentacji, która zawiera pismo EFSA do przewodniczącego komisji AGRI z kwietnia 
2019 r. z aktualnymi informacjami o postępach w pracach nad tymi opiniami.

Po publikacji opinii przedstawiciel EFSA zostanie poproszony o przedstawienie ich na 
jednym z najbliższych posiedzeń komisji AGRI.

***
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ZAŁĄCZNIK I

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PLANÓW STRATEGICZNYCH

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

Projekt wykazu punktów, które należy ponownie otworzyć

Kontrsprawozdawcy spotkali się 27–28 listopada 2019 r. i podjęli następującą decyzję 
(kolumna „decyzja”):

(1) KOMPETENCJE DZIELONE AGRI/ENVI (2) WYŁĄCZNE KOMPETENCJE AGRI (3) Decyzja
(4) Art. 4 ust. 1 lit. b) ppkt (iii) – Definicja
(5) „Pastwiska trwałe”

(6) (7) Otworzyć

(8) (9) Art. 4 ust. 1 lit. d) – Definicja
(10)  „Młody rolnik” / „Osoba faktycznie 
prowadząca działalność rolniczą”

(11) 
Otworzyć

(12) Art. 5 ust. 1 lit. b) – Cele ogólne
(13) Działania związane ze środowiskiem i 
klimatem

(14) (15) 
Otworzyć

(16) Art. 6 ust. 1 lit. d) – Cele szczegółowe
(17) Łagodzenie zmiany klimatu

(18) (19) 
Otworzyć

(20) Art. 6 ust. 1 lit. e) – Cele szczegółowe
(21) Zrównoważony rozwój

(22) (23) 
Otworzyć

(24) Art. 6 ust. 1 lit. f) – Cele szczegółowe
(25) Różnorodność biologiczna

(26) (27) 
Otworzyć

(28) Art. 6 ust. 1 lit. g) – Cele szczegółowe
(29) Młodzi rolnicy

(30) (31) 
Otworzyć

(32) Art. 6 ust. 1 lit. h) – Cele szczegółowe
(33) Zatrudnienie i spójność

(34) (35) 
Otworzyć

(36) Art. 6 ust. 1 lit. i) – Cele szczegółowe
(37) Potrzeby społeczne dotyczące żywności i 
zdrowia

(38) (39) 
Otworzyć

(40) Art. 11 – Warunkowość
(41) Zasada i zakres stosowania

(42) (43) 
Otworzyć

(44) Art. 12 – Warunkowość
(45) Normy dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska

(46) (47) 
Otworzyć

(48) (49) Art. 141 – Płatności bezpośrednie
(50) Rodzaje interwencji

(51) Nie 
otwierać

1 Popr. 1817 dotycząca art. 14 i popr. 2472 (utworzenie art. 28a – Systemy zwiększania konkurencyjności) 
zostały prawidłowo przyjęte. Uwaga w liście do głosowania (popr. 2472 „Upada, jeżeli zostanie odrzucona popr. 
1974 część 2”), była błędna i powinna zostać usunięta. Z powodu braku czasu i ogromnej liczby poprawek 
poprawiono jedynie listę do głosowania przewodniczącego. 
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(52) (53) Art. 15 – Płatności bezpośrednie
(54) Zmniejszenie płatności

(55) Nie 
otwierać

(56) (57) Art. 16 – Płatności bezpośrednie 
niezwiązane z wielkością produkcji
(58) Wymogi minimalne

(59) Nie 
otwierać

(60) (61) Art. 172 – Płatności bezpośrednie – 
Podstawowe wsparcie dochodu do celów 
stabilności 
(62) Zasady ogólne

(63) Nie 
otwierać

(64) (65) Art. 18 – Płatności bezpośrednie – 
Podstawowe wsparcie dochodu do celów 
stabilności
(66) Kwota wsparcia na hektar

(67) Nie 
otwierać

(68) KOMPETENCJE DZIELONE AGRI/ENVI (69) WYŁĄCZNE KOMPETENCJE AGRI (70)
(71) (72) Art. 26 – Płatności bezpośrednie

(73) Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie 
dochodu do celów stabilności

(74) Nie 
otwierać

(75) Art. 28 – Płatności bezpośrednie 
(76) Systemy na rzecz klimatu i środowiska

(77) (78)
Otwo

rzyć
(79) (80) Art. 29 – Płatności bezpośrednie 

związane z wielkością produkcji
(81) Zasady ogólne

(82) Nie 
otwierać

(83) Art. 42 lit. c) – Wsparcie sektorowe: 
owoce i warzywa
(84) Cele w sektorze owoców i warzyw – 
badania i rozwój

(85)
(86) 

Otworzyć

(87) Art. 42 lit. d) – Wsparcie sektorowe: 
owoce i warzywa
(88) Cele w sektorze owoców i warzyw – 
metoda produkcji

(89)
(90) 

Otworzyć

(91) Art. 42 lit. e) – Wsparcie sektorowe: 
owoce i warzywa
(92) Cele w sektorze owoców i warzyw – 
zmiana klimatu

(93)
(94) 

Otworzyć

(95) Art. 42 lit. h) - Wsparcie sektorowe: 
owoce i warzywa
(96) Cele w sektorze owoców i warzyw – 
konsumpcja

(97)
(98) 

Otworzyć

(99) Art. 43 – Wsparcie sektorowe: owoce i 
warzywa
(100) Rodzaje interwencji w sektorze owoców 
i warzyw

(101)
(102) 

Otworzyć

(103) Art. 51 - Wsparcie sektorowe: wino
(104) Cele w sektorze wina

(105) (106) 
Otworzyć

2 Do omówienia tylko w pakiecie z pozostałymi artykułami dotyczącymi płatności bezpośrednich – brak 
większości za otwarciem tego artykułu.
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(107) Artykuł 54 ust. 4 – Wsparcie sektorowe: 
wino
(108) Przepisy szczegółowe dotyczące unijnej 
pomocy finansowej dla sektora wina

(109)
(110) 

Otworzyć

(111) Art. 55 lit. e) – Wsparcie sektorowe: 
chmiel
(112) Cele i rodzaje interwencji w sektorze 
chmielu – metody produkcji

(113)
(114) 

Otworzyć

(115) Art. 55 lit. f) - Wsparcie sektorowe: 
chmiel
(116) Cele i rodzaje interwencji w sektorze 
chmielu – zmiana klimatu

(117)
(118) 

Otworzyć

(119) Art. 56 lit. c) – Wsparcie sektorowe: 
oliwa
(120) Cele w sektorze oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych – wpływ na klimat i środowisko

(121)
(122) 

Otworzyć

(123) Art. 56 lit. d) – Wsparcie sektorowe: 
oliwa
(124) Cele w sektorze oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych – jakość

(125)
(126) 

Otworzyć

(127) Art. 59 lit. d) – Wsparcie sektorowe: 
pozostałe sektory
(128) Cele w pozostałych sektorach – metody 
produkcji

(129)
(130) 

Otworzyć

(131) Art. 59 lit. e) – Wsparcie sektorowe: 
pozostałe sektory
(132) Cele w pozostałych sektorach – zmiana 
klimatu

(133)
(134) 

Otworzyć

(135) Art. 60 – Wsparcie sektorowe: 
pozostałe sektory
(136) Rodzaje interwencji

(137) (138) 
Otworzyć
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(139) KOMPETENCJE DZIELONE AGRI/ENVI (140) WYŁĄCZNE KOMPETENCJE AGRI (141)
(142) Art. 64 – Rozwój obszarów wiejskich
(143) Rodzaje interwencji związane 
z rozwojem obszarów wiejskich

(144) (145) 
Otworzyć

(146) Art. 65 – Rozwój obszarów wiejskich
(147) Zobowiązania środowiskowe, 
klimatyczne i inne zobowiązania w dziedzinie 
zarządzania

(148)
(149) 

Otworzyć

(150) Art. 66 – Rozwój obszarów wiejskich
(151) Ograniczenia naturalne lub inne 
ograniczenia specyficzne dla obszaru

(152) (153) 
Otworzyć

(154) Art. 67 – Rozwój obszarów wiejskich
(155) Niekorzystne warunki specyficzne dla 
obszaru wynikające z określonych 
obowiązkowych wymogów

(156)
(157) 

Otworzyć

(158) (159) Art. 70 – Rozwój obszarów wiejskich 
(160) Zarządzanie ryzykiem

(161) 
Otworzyć

(162) Art. 71 ust. 8 – Rozwój obszarów 
wiejskich
(163) Współpraca – ograniczenie wsparcia

(164) (165) 
Otworzyć

(166) (167) Art. 86 – Przepisy finansowe
(168) Minimalne i maksymalne alokacje 
finansowe inne niż w art. 86 ust. 2

(169) 
Otworzyć

(170) Art. 86 ust. 2 - Przepisy finansowe
(171) Minimalne i maksymalne alokacje 
finansowe – minimalny wkład EFRROW w plany 
strategiczne

(172)
(173) 

Otworzyć

(174) Art. 87 – Przepisy finansowe
(175) Śledzenie wydatków w dziedzinie 
klimatu

(176) (177) 
Otworzyć

(178) (179) Art. 903 – Przepisy finansowe
(180) Elastyczność między alokacjami w formie 
płatności bezpośrednich a alokacjami z EFRROW

(181) 
Otworzyć

(182) Art. 92 – Plan strategiczny WPR
(183) Bardziej ambitne cele związane ze 
środowiskiem i klimatem

(184) (185) 
Otworzyć

(186) Art. 97 ust. 2 lit. a) – Plan strategiczny 
WPR
(187) Strategia interwencji – przegląd 
elementów środowiskowych i klimatycznych 

(188)
(189) 

Otworzyć

(190) Art. 97 ust. 2 lit. b) – Plan strategiczny 
WPR
(191) Strategia interwencji – wyjaśnienie 
dotyczące elementów środowiskowych i 
klimatycznych

(192)

(193) 
Otworzyć

(194) (195) Art. 106 – Plan strategiczny WPR 
(196) Zatwierdzenie planu strategicznego WPR

(197) 
Otworzyć

3Wstępnie nieuwzględnione, uznane za otwarte przy poparciu większości grup
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(198) (199) Art. 111 ust. 4 lit. a) – Koordynacja i 
zarządzanie
(200) Komitet monitorujący – opinia w sprawie 
planu strategicznego WPR

(201) 
Otworzyć

(202) Artykuł 123 – Monitorowanie, 
sprawozdawczość i ocena
(203) Premia za realizację celów

(204) (205) 
Otworzyć
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(206) KOMPETENCJE DZIELONE AGRI/ENVI (207) WYŁĄCZNE KOMPETENCJE AGRI (208)
(209) Artykuł 124 – Monitorowanie, 
sprawozdawczość i ocena
(210) Przyznawanie premii za realizację celów

(211) (212) 
Otworzyć

(213) ZAŁĄCZNIK I
(214) WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA, 
REZULTATU I PRODUKTU ZGODNIE Z ART. 7

(215) (216) 
Otworzyć

(217) ZAŁĄCZNIK II
(218) WSPARCIE KRAJOWE W RAMACH WTO 
ZGODNIE Z ART. 10

(219) (220) 
Otworzyć

(221) ZAŁĄCZNIK III
(222) PRZEPISY DOTYCZĄCE WARUNKOWOŚCI 
ZGODNIE Z ART. 11

(223) (224) 
Otworzyć

(225) (226) ZAŁĄCZNIK IXaa (nowy)4

(227) KWOTY WSPARCIA DLA NIEKTÓRYCH 
RODZAJÓW INTERWENCJI NA RZECZ ROZWOJU 
OBSZARÓW WIEJSKICH

(228) 
Otworzyć

(229) ZAŁĄCZNIK XI
(230) PRZEPISY UE DOTYCZĄCE KLIMATU I 
ŚRODOWISKA,
(231) DO REALIZACJI CELÓW KTÓRYCH MAJĄ 
PRZYCZYNIĆ SIĘ PLANY STRATEGICZNE WPR
(232) PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, ZGODNIE Z 
ART. 96, 97 I 103

(233)

(234) 
Otworzyć

(235) ZAŁĄCZNIK XII
(236) SPRAWOZDAWCZOŚĆ W OPARCIU O 
PODSTAWOWY ZESTAW WSKAŹNIKÓW, 
ZGODNIE Z
(237) ART. 128

(238)

(239) 
Otworzyć

4Wstępnie nieuwzględnione, uznane za otwarte przy poparciu większości grup
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Rozporządzenie horyzontalne w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej

COM(2018) 393 final - SWD(2018) 301 final - SEC(2018) 305 final

2018/0217 (COD)

Kontrsprawozdawcy spotkali się 26 listopada 2019 r. i podjęli następującą decyzję:

(240) Przedmiot (241) Artykuły 
(242) Zarządzanie 
(243) Instytucja zarządzająca, jednostka koordynująca, 
agencja płatnicza, jednostka certyfikująca

(244) 7a, 8, 9, 10/10a i 11 

(245) Ramy wykonania 
(246) Wskaźniki, plany działania i sankcje

(247) 31, 35, 38, 39, 40, 47, 51, 52 i 53
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Rozporządzenie o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych

COM(2018) 394 final - 2018/0218 (COD)

Projekt wykazu punktów, które należy ponownie otworzyć

Kontrsprawozdawcy spotkali się 26 listopada 2019 r. i podjęli następującą decyzję (kolumna 
„decyzja”):

Rozp. (UE) nr 1308/2013
Art. 68
Art. 75
Art. 93
Art. 94
Art. 99 ust. 3
Art. 105
Art. 153 – 1b
Art. 157
Art. 164
Art. 164 ust. 4
Art. 166 a (nowy)
Art. 172 a
Art. 172 b
nowy art. 206a (przyjęty w drodze procedury pisemnej)
Art. 219 b (nowy)
Art. 220-1
Art. 222 b (nowy)
Art. 223 (tylko w przypadku rynków surowców)
Załącznik I -
Załącznik VII, nowa część 1a

Rozp. (UE) nr 1151/2012
Art. 5 ust. 1
Art. 5 ust. 2
Art. 13 lit. a)
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ZAŁĄCZNIK II

Sz.P. Dolors Montserrat
Przewodnicząca
Komisja Petycji
ASP 10E101
Bruksela

Nr ref.:  IPOL-COM-AGRI  D(2019) 

Przedmiot:  Opinia w sprawie petycji nr 1124/2018 w sprawie dobrostanu pszczół 
miodnych

Szanowna Pani Przewodnicząca!

Dziękuję  za pismo z dnia 30 września 2019 r., w którym przekazała Pan Komisji Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi do zaopiniowania petycję nr 1124/2018.

Zdaniem składających petycję zagrożenia dla pszczół miodnych wynikają nie tylko z 
chemizacji rolnictwa, ale i z nieuwzględniania ich dobrostanu. Składający petycję uważają, że 
obowiązujące przepisy prawne UE nie gwarantują zaspokojenia podstawowej racji 
pokarmowej ani ochrony pszczół, jak ma to miejsce w przypadku innych zwierząt 
udomowionych. Podkreślają oni, że pszczelarze powinni zapewnić pszczołom przede 
wszystkim odpowiednią ilość pożywienia, ponieważ niedożywione pszczoły częściej zapadają 
na choroby i zwiększa się ich śmiertelność. Składający petycję uważają za konieczne 
wprowadzenie pojęcia dobrostanu pszczół oraz powiązanie wsparcia finansowego dla 
pszczelarzy z ochroną pszczół. 

W odpowiedzi udzielonej komisji PETI w sprawie przedmiotowej petycji Komisja wskazała, 
że do państw członkowskich należy decyzja, czy należy uchwalić przepisy dotyczące 
dobrostanu pszczół na poziomie krajowym, ponieważ nie istnieją takie przepisy na szczeblu 
UE; natomiast unijne środki dotyczące pszczelarstwa koncentrują się raczej na działaniach 
wspierających sektor pszczelarski oraz na promowaniu ochrony pszczół i zarządzania 
zasobami tych owadów, gdyż mają one kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rolnictwa. 
Komisja stwierdziła, że obecna WPR oferuje szereg narzędzi, które państwa członkowskie 
mogą wykorzystać w celu wspierania sektora pszczelarskiego i stworzenia środowiska 
bardziej przyjaznego pszczołom. Jednym z takich narzędzi są krajowe programy pszczelarskie 
ustanowione przez państwa członkowskie. Ponadto wsparcie w postaci płatności 
bezpośrednich dla rolników w ramach środków na rzecz ekologizacji WPR przyczynia się do 
zrównoważonego charakteru pszczelarstwa. 
Odnosząc się do swojego wniosku dotyczącego WPR po 2020 r., Komisja wskazała, że 
programy pszczelarskie będą miały charakter interwencji sektorowej, bezpośrednio związanej 
z co najmniej jednym celem szczegółowym WPR, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska i 
klimatu. Programy pszczelarskie będą wchodzić w skład planów strategicznych 
przygotowywanych przez państwa członkowskie. Podsumowując, Komisja stwierdziła, że nie 
zamierza podejmować żadnej innej inicjatywy w odniesieniu do dobrostanu pszczół 
miodnych i że w związku z tym przepisy takie można przewidzieć na szczeblu krajowym.
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Koordynatorzy komisji AGRI dogłębnie zapoznali się z przedmiotową petycją na posiedzeniu 
4 grudnia 2019 r. 

Komisja AGRI wielokrotnie wyrażała zainteresowanie zdrowiem pszczół i wyzwaniami dla 
unijnego sektora pszczelarskiego. Na podstawie odpowiednich sprawozdań z własnej 
inicjatywy komisji AGRI Parlament Europejski przyjął w ostatnich latach rezolucję w sprawie 
zdrowia pszczół miodnych i wyzwań dla sektora pszczelarskiego5 (z 15 listopada 2011 r.) i 
rezolucję w sprawie perspektyw i wyzwań dla unijnego sektora pszczelarskiego6 (z 1 marca 
2018 r.).

W rezolucji z 1 marca 2018 r. Parlament skierował do Komisji szereg wniosków, a 
mianowicie:

 o zapewnienie widoczności pszczelarstwa w przyszłych propozycjach dotyczących 
polityki rolnej;

 o wspieranie sektora pszczelarskiego za pomocą skutecznych narzędzi politycznych 
oraz odpowiednich środków finansowych;  w rezolucji zaapelowano o zwiększenie o 
50 % środków UE przeznaczonych na krajowe programy pszczelarskie oraz o 
stworzenie nowego systemu wsparcia dla pszczelarzy w ramach WPR po 2020 r. w 
celu odpowiedniego odzwierciedlenia ekologicznej roli pszczół jako zapylaczy;

 o zapewnienie, aby finansowanie w ramach WPR uwzględniało praktyki przyjazne dla 
pszczół, jak np. tworzenie obszarów proekologicznych;

 o podjęcie działań mających na celu ograniczenie do minimum śmiertelności 
zapylaczy;

 o zmianę dyrektywy w sprawie miodu (2001/110/WE) w celu określenia jasnych 
definicji i wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących 
etykietowania miodu i innych produktów pszczelich;

 o wspieranie harmonizacji  przepisów państw członkowskich dotyczących 
ekologicznej produkcji miodu.

Ponadto w ust. 18 rezolucji Parlament podkreślił znaczenie różnorodności biologicznej dla 
zdrowia i dobrostanu pszczół; przypomniał, że obszary pszczelarskie stanowią rodzaj 
obszarów proekologicznych w ramach zazieleniania przewidzianego w WPR; oraz zwrócił się 
do Komisji, hodowców nasion i rolników o promowanie wysokiej jakości programów 
hodowli roślin z uwzględnieniem wśród kryteriów doboru roślin zdolności do produkcji 
miodu i pyłku kwiatowego, a także o priorytetowe uwzględnienie lokalnie przystosowanych i 
pozyskiwanych gatunków i odmian w trosce o zapewnienie jak największej różnorodności 
biologicznej. Co ciekawe, w ust. 23 Parlament wezwał Komisję i państwa członkowskie do 
wprowadzenia środków zwiększających ochronę prawną i wsparcie finansowe dla lokalnych 
ekotypów i populacji pszczół miodnych w całej UE, w tym przez ustanawianie prawnie 
chronionych obszarów ochrony lokalnych endemicznych gatunków pszczół miodnych.

W rezolucji zawarto również ust. 28 dotyczący inwazyjnych gatunków obcych i innych 
zagrożeń w następującym brzmieniu:
„(Parlament Europejski) zauważa, że zdrowa pszczoła ma lepsze szanse na przetrwanie 

5  https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0493+0+DOC+XML+V0//PL
6  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0057_PL.html
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ataków pasożytów, chorób i drapieżników; uważa, że niektóre inwazyjne gatunki obce, takie 
jak Varroa destructor, mały chrząszcz ulowy (Aethina tumida), szerszeń azjatycki (gatunek 
bardzo agresywny wobec innych owadów) oraz zgnilec amerykański i niektóre patogeny, 
takie jak nosemoza, dokonują ogromnych spustoszeń w populacji pszczół i wyrządzają 
pszczelarzom potężne szkody; ponownie potwierdza swoje poparcie dla uruchomionego przez 
Parlament projektu pilotażowego dotyczącego programu hodowlano-selekcyjnego na 
potrzeby badań naukowych nad odpornością na warrozę; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wsparcia ogólnounijnych badań stosowanych za pośrednictwem 
skutecznych programów hodowlanych na rzecz wyhodowania populacji pszczół miodnych 
odpornych na gatunki inwazyjne i choroby, a także posiadających cechę behawioralną zwaną 
odpornością higieniczną na warrozę (VSH); z uwagi na ryzyko, że niektóre inwazyjne gatunki 
obce takie jak Varroa destructor mogą uodpornić się na niektóre weterynaryjne produkty 
lecznicze, zachęca państwa członkowskie do przeprowadzania corocznych badań poziomu 
oporności tych roztoczy na poszczególne substancje czynne stosowane w weterynaryjnych 
produktach leczniczych; proponuje, aby utrzymać obowiązkowy charakter zwalczania 
warrozy na szczeblu UE;”. 

W dokumencie „Działania następcze” w odpowiedzi na rezolucję Parlamentu Komisja 
stwierdziła, że podziela wiele pomysłów wyrażonych w rezolucji, dlatego też w większości 
przypadków podjęła już działania w związku z konkretnymi wnioskami, i zwróciła uwagę, że 
w rezolucji wyraźnie wykazano polityczne poparcie dla zapewnienia przyszłego wsparcia dla 
sektora pszczelarskiego.

Przedłożony przez Komisję w 2018 r. pakiet ustawodawczy dotyczący WPR na okres po 2020 
r. przewiduje sekcję odnoszącą się do sektora pszczelarskiego w ramach proponowanego 
rozporządzenia w sprawie planów strategicznych WPR. W motywie 35 wniosku Komisji 
stwierdzono, że pszczelarstwo powinno pozostać jednym z sektorów objętych szerokim 
zakresem działań, które należy określić na szczeblu Unii, natomiast w motywie 36 
stwierdzono, iż planuje się, że pszczelarstwo stanie się jednym z dwóch sektorów, w których 
nadal udzielana będzie pomoc finansowa Unii; kroki te przewiduje się, „aby nie utrudniać 
realizacji dodatkowych celów, które są specyficzne dla tego rodzaju interwencji”.

Sprawozdanie przyjęte w komisji AGRI 2 kwietnia 2019 r.7 dotyczące proponowanego 
wniosku 
W rozporządzeniu w sprawie planów strategicznych WPR zapisano liczne zmiany mające na 
celu usprawnienie wsparcia dla sektora pszczelarskiego, w tym dla zdrowia pszczół. Rodzaje 
interwencji, których dotyczą poprawki przyjęte przez komisję AGRI, są następujące (zmiany 
sugerowane przez komisję AGRI w tekście Komisji oznaczono poniżej wytłuszczonym 
drukiem):

 pomoc techniczna skierowana do pszczelarzy i organizacji pszczelarzy, w tym 
promowanie dobrych praktyk, informowanie i promocja oraz kształcenie i szkolenie 
podstawowe i ustawiczne (poprawka 313);

 tworzenie lub rozwijanie krajowych sieci na rzecz zdrowia pszczół (poprawka 315);
 działania wspierające laboratoria krajowe, regionalne lub lokalne przeprowadzające 

analizy produktów pszczelich, strat pszczół lub spadków produktywności oraz 
substancji potencjalnie toksycznych dla pszczół (poprawka 316);

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

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_PL.html
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 działania mające na celu utrzymanie lub zwiększenie obecnej liczby populacji 
pszczół (poprawka 317);

 działania służące zwiększeniu różnorodności genetycznej (poprawka 327);
 środki wsparcia dla młodych lub nowych pszczelarzy (poprawka 328).

Ponadto poprawka 329 ma na celu zwiększenie pomocy finansowej Unii na rzecz interwencji 
w sektorze pszczelarskim do maksymalnie 75 % wydatków (maksymalny pułap przewidziany 
we wniosku Komisji wynosi 50 %).

Należy jednak podkreślić, że sprawozdanie komisji AGRI nie stanowi oficjalnego stanowiska 
Parlamentu, ponieważ zostało przyjęte w poprzedniej kadencji parlamentarnej, w związku z 
czym jest obecnie omawiane przez nowy skład komisji AGRI, zanim zostanie przedłożone do 
przyjęcia na posiedzeniu plenarnym.

Ponadto Parlament przyjął niedawno (21 października 2019 r.) rezolucję w sprawie oceny 
wpływu środków ochrony roślin na pszczoły. W rezolucji tej Parlament wyraził sprzeciw 
wobec przyjęcia projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 
546/2011 i wezwał Komisję do przedstawienia nowego rozporządzenia uwzględniającego 
najnowszą wiedzę naukową i techniczną w tej dziedzinie, w tym ryzyko chronicznej 
toksyczności dla pszczół oraz wpływ pestycydów na inne owady zapylające8.

W toku procedury ustawodawczej w sprawie WPR po 2020 r. koordynatorzy komisji AGRI 
wezmą pod należytą uwagę wnioski osób składających petycję dotyczące spowodowanych 
nieuczciwymi praktykami problemów związanych ze zdrowiem pszczół i dobrostanem 
pszczół miodnych, ponieważ doskonale zdają sobie sprawę z kluczowej roli sektora 
pszczelarskiego w zachowaniu różnorodności biologicznej i produkcji żywności w Unii. 

Z wyrazami szacunku,

Norbert LINS

8 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0149_PL.pdf
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ZAŁĄCZNIK III
Sz.P. Dolors Montserrat
Przewodnicząca
Komisja Petycji
ASP 10E101
Bruksela

Nr ref.:  IPOL-COM-AGRI  D(2019) 

Przedmiot:  Opinia w sprawie petycji nr 0315/2019 w sprawie konieczności uchylenia 
art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności

Szanowna Pani Przewodnicząca!

Pismem z 23 października 2019 r. Komisja Petycji przekazała przedmiotową petycję do 
zaopiniowania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Składający petycję zwraca uwagę na proponowane przez Parlament Europejski ograniczenia 
uniemożliwiające producentom żywności wegetariańskiej i wegańskiej stosowanie 
terminologii zwyczajowo używanej do opisu mięsa. Składający petycję zaznacza, że nie 
istnieją dowody na to, że konsumenci w Unii Europejskiej są zdezorientowani z powodu 
nazewnictwa tych produktów, i zdecydowanie sprzeciwia się założeniu, że tak właśnie jest. 
Składający petycję uważa, że proponowane ograniczenia są wyraźnie obraźliwe dla 
konsumentów będących wegetarianami/weganami i stwarzają trudności osobom starającym 
się zwiększyć spożycie produktów roślinnych.

Koordynatorzy komisji AGRI zapoznali się z przedmiotową petycją na posiedzeniu 4 grudnia 
2019 r.

Ograniczenia, o których wspomina składający petycję, zaproponowała Komisja Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego (AGRI) w sprawozdaniu dotyczącym wniosku 
Komisji w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiającego wspólną 
organizację rynków produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji 
rynku) i zmieniającego szereg innych rozporządzeń. Sprawozdanie, przyjęte w komisji AGRI 
w dniu 1 kwietnia 2019 r., stanowiło część trzech sprawozdań przyjętych przez AGRI w 
odniesieniu do pakietu ustawodawczego przedłożonego przez Komisję w sprawie wspólnej 
polityki rolnej po 2020 r. 

Przedmiotowa poprawka (poprawka 165 w sprawozdaniu) ma na celu zastrzeżenie zakresu 
nazw stosowanych do produktów mięsnych i wyrobów mięsnych zgodnie z art. 17 
rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 wyłącznie do produktów zawierających mięso. Pragnę 
zauważyć, że sprawozdawca, który zasugerował tę poprawkę (Eric Andrieu, S&D/FR), 
uczynił to dla ochrony terminów i nazw związanych z mięsem oraz stwierdził, że jest to 
okazja dla producentów produkujących żywność wegetariańską i wegańską do ustalenia ich 
własnej terminologii na rynku.
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Przy tej okazji chciałbym również odnieść się do końcowego wyroku wydanego przez 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości 14 czerwca 2017 r. w sprawie C-422/16 („TofuTown”), 
w którym potwierdził restrykcyjną wykładnię odnośnych przepisów rozporządzenia o 
jednolitej wspólnej organizacji rynku. Trybunał orzekł, że terminy odnoszące się do nabiału 
mogą być stosowane w Unii wyłącznie przy wprowadzaniu do obrotu produktów mlecznych, 
w przypadku których definicja mleka spełnia wymogi określone w części III pkt 1 załącznika 
VII do rozporządzenia o wspólnej organizacji rynku. Trybunał stwierdził między innymi, że 
„mleko” oznacza wyłącznie wydzielinę z wymion otrzymywaną z co najmniej jednego doju. 
Podstawowa zasada zakłada, że oznaczenia stosowane w przypadku nabiału są zastrzeżone 
wyłącznie dla produktów pochodzenia zwierzęcego i nie mogą być stosowane w odniesieniu 
do żadnego innego produktu, nawet jeśli warunki te wyjaśniono w sposób opisowy ze 
wskazaniem pochodzenia roślinnego danego produktu, o ile produkt ten nie został 
wymieniony w odpowiednim języku w wykazie w załączniku 1 do decyzji Komisji 
2010/791/UE. Trybunał stwierdził również, że taka wykładnia odnośnego ustawodawstwa nie 
jest sprzeczna z zasadą proporcjonalności czy zasadą równego traktowania.

Należy jednak podkreślić, że sprawozdanie komisji AGRI z 1 kwietnia 2019 r., obejmujące 
przedmiotową poprawkę, nie stanowi oficjalnego stanowiska Parlamentu, ponieważ zostało 
przyjęte w poprzedniej kadencji parlamentarnej, w związku z czym jest obecnie omawiane 
przez nowy skład komisji AGRI, zanim zostanie przedłożone do przyjęcia na posiedzeniu 
plenarnym. Tekst, który zostanie przyjęty na posiedzeniu plenarnym, będzie stanowił 
stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu. 

Komisja AGRI oczywiście weźmie pod uwagę obawy wyrażone przez składającego petycję 
na następnym etapie procesu legislacyjnego.

Z wyrazami szacunku,

Norbert LINS
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ZAŁĄCZNIK IV

8.1. Wykaz wniosków przedłożonych ostatnio przez komisje o sporządzenie sprawozdań z 
własnej inicjatywy 

8.2. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady – Przygotowanie 
podstaw do zwiększenia długoterminowych ambicji – Sprawozdanie z postępów w 
działaniach UE na rzecz klimatu za 2019 r.
COM(2019) 559 final - SWD(2019) 396 final

 
8.3. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu 

Unii Europejskiej na forum Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu
COM(2019) 563 final - 2019/0245 (NLE)

8.4. Zalecenie dotyczące decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia rokowań w sprawie 
zmiany Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.
COM(2019) 595 final

8.5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 
nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi 
kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe
COM(2019) 596 final - 2019/0264 (NLE)

8.6. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 
1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty 
rolne i przemysłowe
COM(2019) 599 final - 2019/0265 (NLE)

8.7. Decyzja Rady (UE) 2019/ ... podjęta w porozumieniu z nowo wybraną 
przewodniczącą Komisji, w sprawie przyjęcia listy pozostałych osób, które Rada 
proponuje mianować na stanowiska członków Komisji, oraz uchylenia i zastąpienia 
decyzji (UE) 2019/1393
12763/19

8.8. Decyzja Rady określająca stanowisko, które ma zostać zajęte w imieniu Unii 
Europejskiej w ramach organu zarządzającego Międzynarodowego traktatu 
o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa w odniesieniu do 
niektórych wniosków przedłożonych do przyjęcia podczas ósmej sesji organu 
13057/19 LIMITE9

8.9. Decyzja Rady (UE) 2019/ ... z dnia ... w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w 
imieniu Unii Europejskiej na forum Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu 
w odniesieniu do przyjęcia decyzji dotyczącej przeglądu Uzgodnienia w sprawie zasad 
zarządzania kontyngentami taryfowymi dotyczącymi produktów rolnych 
(„uzgodnienia w sprawie kontyngentów taryfowych”)
13662/19

9 Z dokumentem można się zapoznać w umówionym terminie w biurach sekretariatu komisji AGRI. 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0559
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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8.10. Komitet Regionów (KR) – Opinia w sprawie lepszej komunikacji dla polityki 
spójności
COTER-VI/053

8.11. Wkład Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w program prac Komisji 
Europejskiej na rok 2020 

8.12. Opinia parlamentu narodowego w sprawie oceny norm handlowych (rozporządzenie 
nr 1308/2013)
- Bayerischer Lantag

8.13. Ayuntamiento de Benabarre - Projekt dotyczący zwierząt gospodarskich

8.14. Ayuntamiento de Conil de la Frontera - Projekt dotyczący amerykańskich gróźb 
nałożenia ceł na produkty z Andaluzji

5 grudnia 2019 r., w godz. 10.30–13.00

Wspólne posiedzenie komisji AGRI, PETI i ENVI

11. Wysłuchanie publiczne pt. „Ponowna ocena stanu populacji wilka w UE”

Głos zabrali: Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Echegaray Fernández (Ecologistas en 
Acción), Stanislav Bergant (Organic Farmers Association i 50 innych organizacji 
pozarządowych), Stanilav Bergant (Organic Farmers Association, Słowenia), Luigi Boitani 
(IUCN/SSC Large Carnivore Initiative for Europe), Geneviève Carbone (badaczka w 
dziedzinie etnozoologi i etologii), Michal Wiezik, Tilly Metz, Ulrike Müller, Susanna 
Ceccardi, Anne Sander, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer, Peter Jahr, Margrete Auken, 
Eleonora Evi, Marco Cipriani (DG ENV), Arie Trouwborst (Uniwersytet w Tilburgu), Ilpo 
Kojola (Natural Resources Institute, Finlandia), 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, 
Norwegia), Michèle Boudoin (COPA-COGECA), Jacques Blanc (Komitet Regionów), Irène 
Tolleret, Bronis Ropė

12. Sprawy różne

Brak

13. Następne posiedzenia

• 6 stycznia 2020 r., w godz. 15.00–18.30 (Bruksela)
• 22 stycznia 2020 r., w godz. 9.00–12.30 i 14.30–18.30
• 23 stycznia 2020 r., w godz. 9.00–12.30 (Bruksela)

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 13.07.

https://www.eesc.europa.eu/pl/node/74305
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3244337_pl
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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/ 
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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 (*)
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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) 
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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) 
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