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Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

AGRI_PV(2019)1204_1

ATA
Reunião de 4 de dezembro de 2019, das 9.00 às 12.30 e das 14.30 às 18.30, 

e de 5 de dezembro de 2019, das 9.00 às 13.00

BRUXELAS

A reunião tem início às 9.08 de quarta-feira, 4 de dezembro de 2019, sob a presidência de 
Norbert Lins (presidente).

1. Aprovação da ordem do dia AGRI_OJ(2019)1204_1

A ordem do dia é aprovada.

2. Comunicações da presidência
O presidente informa os membros de que a reunião da Comissão AGRI de 6 de janeiro de 
2020 foi cancelada.

3. Quitação 2018: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia
AGRI/9/01029

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

Relator de parecer: Attila Ara-Kovács

Apreciação do projeto de parecer

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

4. Política da concorrência – relatório anual de 2019
AGRI/9/01633

2019/2131(INI) PA – PE643.188v01-00
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Relatora de parecer: Isabel Carvalhais

Apreciação do projeto de parecer

Intervenções: 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. Estabelecimento do programa a favor do mercado único, da competitividade das 
empresas, incluindo as pequenas e médias empresas, e das estatísticas europeias

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

Relator de relatório: Brando Benifei

Prestação de informações sobre as negociações em curso pela relatora da Comissão AGRI, 
Simone Schmiedtbauer (PPE)

Intervenções: Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

A reunião, suspensa às 10.00, é seguida de uma reunião de coordenadores à porta fechada.

* * *

6. Reunião de coordenadores

Os coordenadores reúnem-se à porta fechada. As suas decisões são aprovadas pela comissão 
na quinta-feira, 5 de dezembro de 2019.

* * *

A reunião prossegue às 14.39, sob a presidência de Norbert Lins (presidente).

7. Disciplina financeira a partir do exercício financeiro de 2021 e o Regulamento 
(UE) n.º 1307/2013, na parte respeitante à flexibilidade entre pilares no ano civil de 
2020

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

Troca de pontos de vista

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

8. Audição pública sobre «A reforma da política agrícola comum»

Intervenções: Norbert Lins, Seb Dance (DG ENV), Harald Grethe (Universidade de 
Humboldt, Berlim), Saara Kankaanrinta (Baltic Sea Action Group Foundation), Peter Jahr, 
Maria Noichl, Martin Hlaváček, Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen, Luke Ming Flanagan, 
Jarosław Kalinowski, Ulrike Müller, Juozas Olekas, Clara Aguilera, Simone Schmiedtbauer, 
Mazaly Aguilar, Jan Huitema, Carmen Avram, Mairead McGuinness, Daniel Buda, Anne 
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Sander, Herbert Dorfmann, Irène Tolleret, Bronis Ropė, Anna Deparnay-Grunenberg, Martin 
Pycha (Associação Agrícola da República Checa), 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 (Comité das Regiões Europeu), Michael 
Niejarhr (DG AGRI)

A reunião, suspensa às 18.37, prossegue às 9.11 de quinta-feira, 5 de dezembro de 2019, sob a 
presidência de Norbert Lins (presidente).

9. Apresentação de um estudo sobre o tema «Emprego no setor agrícola na UE: 
desafios atuais e perspetivas futuras». Exposição de Ambre Maucorps e Bernd 
Schuh (OIR GmbH, Áustria). Estudo solicitado pela Comissão AGRI, 
encomendado e gerido pelo Departamento Temático B

Intervenções: Norbert Lins, Bernd Schuh (OIR, GmbH, Áustria), 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. Aprovação das recomendações dos coordenadores da Comissão AGRI

1. TROCA DE PONTOS DE VISTA COM RELATORES SOBRE PROPOSTAS 
LEGISLATIVAS RELATIVAS À PAC – PRÓXIMAS ETAPAS

Decisão: É confirmada a lista de pontos/artigos a reabrir tal como figura no anexo I.
O relator e os relatores-sombra são encarregados de continuarem a procurar 
obter um consenso tão amplo quanto possível sobre a lista de pontos/artigos, 
para que os grupos políticos apresentem as alterações em sessão plenária.
Em termos de procedimento:
– Continuar a convidar o relator da Comissão ENVI para as reuniões de 
relatores-sombra sobre o regulamento relativo aos planos estratégicos, sob 
observância das regras aplicáveis aos trílogos;
– Os relatores-sombra da Comissão ENVI podem participar nas reuniões de 
relatores-sombra sobre o regulamento relativo aos planos estratégicos apenas 
na qualidade de observadores. 

Os coordenadores confirmam a intenção de aprovação na sessão plenária de junho de 2020.

2. ATRIBUIÇÃO DE PARECERES

2.1. Relatório de iniciativa da Comissão ENVI sobre «a intensificação da ação da UE 
para proteger as florestas a nível mundial» – COM(2019)0352 

Decisão: A Comissão AGRI elaborará um parecer 
Este parecer é atribuído ao Grupo S&D por 1 ponto

2.2. Relatório de iniciativa legislativa da Comissão ENVI sobre «um quadro jurídico da 
UE para travar e inverter a desflorestação mundial impulsionada pela UE»

Decisão: A Comissão AGRI elaborará um parecer e pedirá para ser considerada 

file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0352
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comissão associada.
Este parecer é atribuído ao Grupo Verts/ALE por 1 ponto

2.3. Relatório de iniciativa da Comissão EMPL sobre o «Impacto das regras da UE sobre a 
livre circulação de trabalhadores e serviços: a mobilidade laboral no interior da UE 
enquanto instrumento para responder às necessidades e competências do mercado de 
trabalho»

Decisão: A Comissão AGRI elaborará um parecer 
Este parecer é atribuído ao Grupo ECR por 1 ponto

2.4. Relatório de iniciativa da Comissão EMPL sobre «o envelhecimento do velho 
continente – possibilidades e desafios relacionados com a política de envelhecimento 
após 2020»

Decisão: A Comissão AGRI elaborará um parecer 
Este parecer é atribuído ao Grupo GUE por 1 ponto

3. RELATÓRIOS DE INICIATIVA (INI)

3.1. Relatórios de iniciativa de 2020

Decisão: Será apresentado à CPC, com pedido de autorização, o seguinte relatório de 
iniciativa:

– O papel vital dos agricultores da UE no desenvolvimento da componente 
agrícola da estratégia «do prado ao prato»

3.2. A Comissão INTA solicita a elaboração de um relatório de iniciativa sobre «A 
importância dos alimentos e da agricultura nos acordos de comércio internacionais»

Decisão: Adiada

3.3. Relatório de execução sobre o bem-estar animal

Decisão: Encomendar um estudo ao EPRS com vista à elaboração de um relatório de 
execução 

4. AUDIÇÕES E MISSÕES 

4.1. Missão da Comissão AGRI a Espanha (primeiro semestre de 2020)

Decisão: Uma missão da Comissão AGRI a Espanha visitará a região da Estremadura 
(24-26 de fevereiro de 2020)

4.2. Audição pública das Comissões PETI e AGRI sobre «Como tratar os agricultores de 
forma justa e equitativa em toda a Europa?»

Decisão: Organizar a referida audição pública com a Comissão PETI

5. PEDIDOS DE INSCRIÇÃO DE PONTOS NAS ORDENS DO DIA DE FUTURAS 
REUNIÕES DA COMISSÃO

5.1. Proposta do Secretariado – Convidar um representante da Comissão (DG AGRI) para 
fazer uma exposição sobre o Acordo sobre indicações geográficas, recentemente 
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celebrado entre a UE e a China

Decisão: Convidar um representante da Comissão (DG AGRI) para uma futura reunião 
da Comissão AGRI, a fim de atualizar os membros sobre o acordo UE-China 
sobre indicações geográficas

5.2. Pedido da Missão Australiana junto da UE para uma troca de pontos de vista com o 
ministro da Agricultura australiano durante a reunião da Comissão AGRI de 22 de 
janeiro de 2020

Decisão: Organizar uma troca de pontos de vista com o ministro da Agricultura 
australiano em 22 de janeiro 

5.3. Pedido apresentado por Paolo De Castro (S&D, IT) – Troca de pontos de vista sobre a 
situação das importações para a UE de arroz japónica

Decisão: Convidar um representante da Comissão (DG AGRI) para uma futura reunião 
da Comissão AGRI, a fim de fazer o ponto da situação relativamente à 
situação

5.4. Pedido do Grupo PPE – Troca de pontos de vista sobre a peste suína africana

Decisão: Convidar um representante da Comissão (DG SANTE) para uma futura 
reunião da Comissão AGRI, a fim de fazer o ponto da situação relativamente à 
peste suína africana

5.5. Ato delegado relativo à promoção

Decisão: Convidar um representante da Comissão (DG AGRI) para informar os 
membros sobre os desenvolvimentos recentes

6. DECISÕES DIVERSAS

6.1. Troca de pontos de vista com organismos pagadores sobre o impacto da 
implementação do novo modelo de aplicação

Decisão: Serão convidados os seguintes organismos pagadores:
Alemanha, Portugal, Polónia e Itália (Venetto)

6.2. Nomeação de relatores permanentes para várias questões de comitologia

Decisão: Manter o atual sistema de controlo dos atos delegados e de execução da 8.ª 
legislatura

Os grupos políticos são convidados a informar o Secretariado da nomeação 
dos novos relatores permanentes

6.3. Organização de uma reunião entre os coordenadores da Comissão AGRI e membros 
do Tribunal de Contas Europeu (Câmara I)

Decisão: Organizar uma reunião entre os coordenadores da Comissão AGRI e membros 
do Tribunal de Contas Europeu (Câmara I)

6.4. Estratégia para a Bioeconomia atualizada: «Uma bioeconomia sustentável na 
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Europa: reforçar as ligações entre a economia, a sociedade e o ambiente»

Decisão: A Comissão AGRI preparará uma pergunta com pedido de resposta oral sobre 
a Estratégia para a Bioeconomia atualizada

6.5. Conferência sobre o Futuro da Europa – Contributo da Comissão AGRI

Decisão: A Comissão AGRI nomeará um relator permanente para acompanhar a 
evolução desta questão
O Grupo Renew manifestou interesse

6.6. Programa de Investigação da Comissão AGRI para o primeiro semestre de 2020

Decisão: A Comissão AGRI irá solicitar a realização dos seguintes projetos de 
investigação ao Departamento Temático B durante o primeiro semestre de 
2020:
– «O Pacto Ecológico e a PAC: implicações políticas da adaptação das 
práticas agrícolas e da conservação dos recursos naturais da UE»
– «Desafios e oportunidades para o abandono de terras agrícolas pós-2020»

6.7. Pedido do Tribunal de Contas: contributo da Comissão AGRI para o programa de 
trabalho do TCE para 2021

Decisão: Os grupos políticos são convidados a enviar para o Secretariado os seus 
contributos para o programa de trabalho do TCE para 2021 até 10 de janeiro 
de 2020, às 12.00

7. PETIÇÕES 

7.1. Petição n.º 1124/2018 apresentada por D. S., de nacionalidade polaca, subscrita por 
dois signatários, sobre o bem-estar das abelhas melíferas

7.2. Petição n.º 0315/2019, apresentada por O. T., de nacionalidade britânica, sobre a 
necessidade de revogação do artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 1169/2011 relativo à 
prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios

Decisão: Os projetos de parecer sobre as petições acima mencionadas são aprovados 
tal como figura no Anexo II e III.

7.3. Petição n.º 0344/2019, apresentada por M.G., de nacionalidade polaca, sobre a 
alegada violação da lei relativa à criação e reprodução de animais em explorações pecuárias e 
do Regulamento (UE) n.º 702/2014 da Comissão

Decisão: A Comissão AGRI tomará nota da referida petição e o seu presidente 
notificará o presidente da Comissão PETI desse facto

8. OUTROS DOCUMENTOS PARA INFORMAÇÃO

Decisão: Não tomar medidas relativamente aos documentos enumerados no anexo IV

9. PARA INFORMAÇÃO

9.1. Ponto da situação – dois pareceres científicos da EFSA sobre a saúde e o bem-estar 
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dos coelhos criados para a produção de carne na Europa

De acordo com as informações recebidas informalmente, a EFSA publicará em breve 
dois pareceres científicos sobre a saúde e o bem-estar dos coelhos na Europa.

O primeiro parecer diz respeito à saúde e ao bem-estar dos coelhos criados para a 
produção de carne. O segundo parecer diz respeito aos métodos de atordoamento e 
occisão.

Breve nota explicativa: por iniciativa da Comissão AGRI, o Parlamento mandatou a 
EFSA, em julho de 2018, para elaborar um parecer sobre a saúde e o bem-estar dos 
coelhos. A EFSA comprometeu-se a emitir dois pareceres sobre esta matéria até ao final 
de dezembro de 2019. Para mais informações sobre os objetivos exatos dos dois 
pareceres da EFSA, consulte a carta da EFSA, de abril de 2019, que informa o 
presidente da Comissão AGRI sobre os progressos realizados.

Logo que os pareceres sejam publicados, um representante da EFSA será convidado a 
apresentá-los numa futura reunião da Comissão AGRI.

***
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ANEXO I

REGULAMENTO SOBRE PLANOS ESTRATÉGICOS

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

Projeto de lista de pontos a reabrir

Os relatores-sombra reuniram-se em 27-28 de novembro de 2019 e tomaram a seguinte 
decisão (coluna «Decisão»):

(1) COMPETÊNCIA PARTILHADA ENTRE AS 
COMISSÕES AGRI E ENVI

(2) COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA 
COMISSÃO AGRI

(3)
Deci

são
(4) Art. 4.º, n.º 1, alínea b), subalínea iii) - 
Definição
(5) «Pastagens permanentes»

(6)
(7) Abrir

(8) (9) Art. 4.º, n.º 1, alínea d) - Definição
(10) «Agricultor ativo»/«Verdadeiro 
agricultor»

(11) Abrir

(12) Art. 5.º, parágrafo 1, alínea b) - 
Objetivos gerais
(13) Medidas ambientais e climáticas

(14)
(15) Abrir

(16) Art. 6.º, n.º 1, alínea d) - Objetivos 
específicos
(17) Atenuação das alterações climáticas

(18)
(19) Abrir

(20) Art. 6.º, n.º 1, alínea e) - Objetivos 
específicos
(21) Desenvolvimento sustentável

(22)
(23) Abrir

(24) Art. 6.º, n.º 1, alínea f) - Objetivos 
específicos
(25) Biodiversidade

(26)
(27) Abrir

(28) Art. 6.º, n.º 1, alínea g) - Objetivos 
específicos
(29) Jovens agricultores

(30)
(31) Abrir

(32) Art. 6.º, n.º 1, alínea h) - Objetivos 
específicos
(33) Emprego e coesão

(34)
(35) Abrir

(36) Art. 6.º, n.º 1, alínea i) - Objetivos 
específicos
(37) Exigências da sociedade em matéria de 
alimentação e de saúde

(38)

(39) Abrir

(40) Art. 11.º - Condicionalidade
(41) Princípios e âmbito de aplicação

(42) (43) Abrir

(44) Art. 12.º - Condicionalidade
(45) BCAA

(46) (47) Abrir
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(48) (49) Art. 14.º1 - Pagamentos diretos
(50) Tipos de intervenções

(51) Não 
abrir

(52) (53) Art. 15.º - Pagamentos diretos
(54) Redução dos pagamentos

(55) Não 
abrir

(56) (57) Art. 16.º - Pagamentos diretos 
dissociados
(58) Requisitos mínimos

(59) Não 
abrir

(60) (61) Art. 17.º2 - Pagamentos diretos - Apoio 
ao rendimento de base para garantir a 
sustentabilidade
(62) Regras gerais

(63) Não 
abrir

(64) (65) Art. 18.º - Pagamentos diretos - Apoio ao 
rendimento de base para garantir a 
sustentabilidade
(66) Montante do apoio por hectare

(67) Não 
abrir

(68) COMPETÊNCIA PARTILHADA ENTRE AS 
COMISSÕES AGRI E ENVI

(69) COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA 
COMISSÃO AGRI (70)

(71) (72) Art. 26.º - Pagamentos diretos
(73) Apoio redistributivo complementar ao 
rendimento para garantir a sustentabilidade

(74) Não 
abrir

(75) Art. 28.º - Pagamentos diretos 
(76) Programas no domínio climático e 
ambiental

(77)
(78) Abrir

(79) (80) Art. 29.º - Pagamentos diretos 
associados
(81) Regras gerais

(82) Não 
abrir

(83) Artigo 42.º, alínea c) - Apoio setorial: 
Fruta e produtos hortícolas
(84) Objetivos no setor da fruta e dos 
produtos hortícolas - Investigação e 
desenvolvimento

(85)

(86) Abrir

(87) Artigo 42.º, alínea d) - Apoio setorial: 
Fruta e produtos hortícolas
(88) Objetivos no setor da fruta e dos 
produtos hortícolas - Método de produção

(89)

(90) Abrir

(91) Artigo 42.º, alínea e) - Apoio setorial: 
Fruta e produtos hortícolas
(92) Objetivos no setor da fruta e dos 
produtos hortícolas - Alterações climáticas

(93)

(94) Abrir

(95) Artigo 42.º, alínea h) - Apoio setorial: 
Fruta e produtos hortícolas

(97) (98) Abrir

1 É aprovada a alteração 1817 relativa ao artigo 14.º, bem como a alteração 2472 (que cria o artigo 28.º-A – 
Regimes destinados a aumentar a competitividade). A observação na lista de votação (Alt. 2472 «É suprimida 
se a alt. 1974, parte 2, for rejeitada») estava incorreta e deveria ter sido suprimida. Devido à falta de tempo e à 
enorme quantidade de alterações, apenas foi corrigida a lista de votos do presidente. 

2 Só para debate no pacote com os outros artigos sobre pagamentos diretos – sem maioria a reabrir este artigo
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(96) Objetivos no setor da fruta e dos 
produtos hortícolas - Consumo
(99) Artigo 43.º - Apoio setorial: Fruta e 
produtos hortícolas
(100) Tipo de intervenções no setor da fruta e 
dos produtos hortícolas

(101)

(102) Abrir

(103) Artigo 51.º - Apoio setorial: Vinho
(104) Objetivos no setor vitivinícola

(105) (106) Abrir

(107) Artigo 54.º, n.º 4 - Apoio setorial: Vinho
(108) Regras específicas para a assistência 
financeira da União ao setor vitivinícola

(109)
(110) Abrir

(111) Art. 55.º, alínea e) - Apoio setorial: 
Lúpulo
(112) Objetivos e tipos de intervenção no setor 
do lúpulo - Métodos de produção

(113)

(114) Abrir

(115) Art. 55.º, alínea f) - Apoio setorial: 
Lúpulo
(116) Objetivos e tipos de intervenção no setor 
do lúpulo - Alterações climáticas

(117)

(118) Abrir

(119) Art. 56.º, alínea c) - Apoio setorial: 
Azeitona
(120) Objetivos no setor do azeite e das 
azeitonas de mesa - Impacto ambiental e 
climático

(121)

(122) Abrir

(123) Art. 56.º, alínea d) - Apoio setorial: 
Azeitona
(124) Objetivos no setor do azeite e das 
azeitonas de mesa - Qualidade

(125)

(126) Abrir

(127) Art. 59.º, alínea d) - Apoio setorial: 
Outros setores
(128) Objetivos noutros setores - Métodos de 
produção

(129)

(130) Abrir

(131) Art. 59.º, alínea e) - Apoio setorial: 
Outros setores
(132) Objetivos noutros setores - Alterações 
climáticas

(133)

(134) Abrir

(135) Art. 60.º  - Apoio setorial: Outros 
setores
(136) Tipos de intervenções

(137)
(138) Abrir
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(139) COMPETÊNCIA PARTILHADA ENTRE AS 
COMISSÕES AGRI E ENVI

(140) COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA 
COMISSÃO AGRI

(141)

(142) Artigo 64.º - Desenvolvimento rural 
(143) Tipos de intervenções no domínio do 
desenvolvimento rural

(144)
(145) Abrir

(146) Artigo 65.º - Desenvolvimento rural
(147) Compromissos ambientais, climáticos e 
outros compromissos de gestão

(148)
(149) Abrir

(150) Artigo 66.º - Desenvolvimento rural
(151) Condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas

(152)
(153) Abrir

(154) Artigo 67.º - Desenvolvimento rural
(155) Desvantagens locais específicas, 
decorrentes de determinados requisitos 
obrigatórios

(156)

(157) Abrir

(158) (159) Art. 70.º - Desenvolvimento rural 
(160) Gestão de riscos (161) Abrir

(162) Artigo 71.º, n.º 8 - Desenvolvimento 
rural
(163) Cooperação - Limites ao apoio

(164)
(165) Abrir

(166) (167) Art. 86.º  - Dotações financeiras
(168) Dotações financeiras mínimas e 
máximas, que não as previstas no artigo 86.º, 
n.º 2

(169) Abrir

(170) Artigo 86.º, n.º 2 - Dotações financeiras
(171) Dotações financeiras mínimas e 
máximas - Contribuição mínima do FEADER para 
os planos estratégicos

(172)

(173) Abrir

(174) Artigo 87.º - Dotações financeiras
(175) Acompanhamento das despesas no 
domínio climático

(176)
(177) Abrir

(178) (179) Artigo 90.º3 - Dotações financeiras
(180) Flexibilidade entre dotações de 
pagamentos diretos e dotações do FEADER

(181) Abrir

(182) Artigo 92.º - Planos estratégicos da PAC
(183) Objetivos mais ambiciosos relacionados 
com o ambiente e o clima

(184)
(185) Abrir

(186) Artigo 97.º, n.º 2, alínea a) - Planos 
estratégicos da PAC
(187) Estratégia de intervenção - síntese da 
arquitetura em matéria ambiental e climática

(188)

(189) Abrir

(190) Artigo 97.º, n.º 2, alínea b) - Planos 
estratégicos da PAC
(191) Estratégia de intervenção - explicação 
sobre a arquitetura em matéria ambiental e 
climática

(192)

(193) Abrir

(194) (195) Art. 106.º - Planos estratégicos da PAC 
(196) Aprovação do plano estratégico da PAC (197) Abrir

3 Inicialmente não incluído; declarado aberto com o apoio da maioria dos grupos
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(198) (199) Art. 111.º, n.º 4, alínea a) - Coordenação 
e governação
(200) Comité de acompanhamento - parecer 
sobre o plano estratégico da PAC

(201) Abrir

(202) Artigo 123.º - Acompanhamento, 
comunicação de informações e avaliação
(203) Prémio de desempenho

(204)
(205) Abrir
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(206) COMPETÊNCIA PARTILHADA ENTRE AS 
COMISSÕES AGRI E ENVI

(207) COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA 
COMISSÃO AGRI

(208)

(209) Artigo 124.º - Acompanhamento, 
comunicação de informações e avaliação
(210) Atribuição do prémio de desempenho

(211)
(212) Abrir

(213) ANEXO I
(214) IMPACTO, RESULTADO E INDICADORES 
DE RESULTADOS EM CONFORMIDADE COM O 
ARTIGO 7.º

(215)

(216) Abrir

(217) ANEXO II
(218) APOIO INTERNO DA OMC EM 
CONFORMIDADE COM O ARTIGO 10.º

(219)
(220) Abrir

(221) ANEXO III
(222) REGRAS DE CONDICIONALIDADE NOS 
TERMOS DO ARTIGO 11.º

(223)
(224) Abrir

(225) (226) ANEXO IX-A-A (novo)4

(227) REPARTIÇÃO DOS APOIOS DA UNIÃO 
POR TIPOS DE INTERVENÇÕES PARA O 
DESENVOLVIMENTO RURAL

(228) Abrir

(229) ANEXO XI
(230) LEGISLAÇÃO DA UE RELATIVA AO 
AMBIENTE E AO CLIMA PARA
(231) CUJOS OBJETIVOS OS PLANOS 
ESTRATÉGICOS PAC DOS ESTADOS-MEMBROS 
DEVEM
(232) CONTRIBUIR POR FORÇA DOS ARTIGOS 
96.º, 97.º E 103.º

(233)

(234) Abrir

(235) ANEXO XII
(236) APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS COM 
BASE NUM CONJUNTO CENTRAL DE 
INDICADORES EM CONFORMIDADE COM O
(237) ARTIGO 128.º

(238)

(239) Abrir

4 Inicialmente não incluído; declarado aberto com o apoio da maioria dos grupos
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Regulamento horizontal relativo ao financiamento, à gestão e ao acompanhamento da 
PAC

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

2018/0217 (COD)

Os relatores-sombra reuniram-se em 26 de novembro de 2019 e tomaram a seguinte decisão:

(240) Questão (241) Artigos 
(242) Governação 
(243) Autoridade de gestão, organismo de coordenação, 
organismo pagador, organismo de certificação

(244) 7.º, alínea a), 8.º, 9.º, 10.º/10.º, alínea 
a), e 11.º 

(245) Quadro de desempenho 
(246) Indicadores, planos de ação e sanções

(247) 31.º, 35.º, 38.º, 39.º, 40.º, 47.º, 51.º, 
52.º e 53.º
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REGULAMENTO OCM

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

Projeto de lista de pontos a reabrir

Os relatores-sombra reuniram-se em 26 de novembro de 2019 e tomaram a seguinte 
decisão (coluna «Decisão»):

Reg. 1308/2013
Artigo 68.º
Artigo 75.º
Artigo 93.º
Artigo 94.º
Artigo 99.º, n.º 3
Artigo 105.º
Artigo 153.º, n.º 1, alínea b)
Artigo 157.º
Artigo 164.º
Artigo 164.º, n.º 4
Artigo 166.º-A (novo)
Artigo 172.º-A
Artigo 172.º-B
Novo artigo 206.º-A (decidido por procedimento escrito)
Artigo 219.º-B (novo)
Artigo 220.º, n.º 1
Artigo 222.º-B (novo)
Artigo 223.º (apenas para os mercados derivados de matérias-primas)
Anexo I
Anexo VII (novo), n.º 1-A

Reg. 1151/2012
Artigo 5.º, n.º 1
Artigo 5.º, n.º 2
Artigo 13.º, alínea a)
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ANEXO II

Deputada Dolors Montserrat
Presidente
Comissão das Petições
ASP 10E101
Bruxelas

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

Assunto:  Parecer sobre a Petição n.º 1124/2018 sobre o bem-estar das abelhas melíferas

Ex.ma Senhora,

Muito agradeço a sua carta de 30 de setembro de 2019, pela qual enviou a petição 
n.º 1124/2018 à Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural para emissão de 
parecer.

Segundo os peticionários, as ameaças para as abelhas melíferas incluem não só a 
quimiquização da agricultura, como também a negligência do seu bem-estar. Consideram que 
a atual legislação da UE não garante as necessidades nutricionais básicas das abelhas nem a 
sua proteção, como é o caso de outros animais domésticos. Sublinham que os apicultores 
devem, acima de tudo, fornecer alimentos suficientes às abelhas, uma vez que as abelhas 
subalimentadas ficam mais propensas à contração de doenças e ao aumento da mortalidade. 
Os peticionários consideram necessário introduzir o conceito de bem-estar das abelhas 
melíferas e associar o apoio financeiro proporcionado aos apicultores à proteção das abelhas. 

Na resposta à Comissão PETI sobre esta petição, a Comissão salientou que cabe aos 
Estados-Membros decidir se devem legislar sobre o bem-estar das abelhas a nível nacional, 
uma vez que não existe legislação da UE sobre esta matéria; com efeito, as medidas da UE 
relativas à apicultura centram-se nas medidas de apoio ao setor da apicultura e na promoção 
da conservação e gestão das abelhas, que são vitais para assegurar a sustentabilidade da 
agricultura. A Comissão declarou que a atual PAC proporciona uma série de instrumentos que 
os Estados-Membros podem utilizar para apoiar o setor da apicultura e criar um ambiente 
mais favorável para as abelhas, nomeadamente, os programas de apicultura nacionais criados 
pelos Estados-Membros. Além disso, o apoio aos pagamentos diretos aos agricultores através 
das medidas de ecologização da PAC contribui para a sustentabilidade da apicultura. 
Referindo-se à proposta para a PAC pós-2020, a Comissão sublinhou que os programas 
apícolas serão concebidos como intervenção setorial, especificamente relacionada com um ou 
mais objetivos específicos da PAC, em especial os relacionados com o ambiente e o clima. Os 
programas apícolas farão parte integrante dos planos estratégicos a elaborar pelos 
Estados-Membros. Em conclusão, a Comissão declarou que não tenciona tomar iniciativas 
adicionais em relação ao bem-estar das abelhas melíferas e que essas regras podem, por 
conseguinte, ser tratadas a nível nacional.

Os coordenadores da Comissão AGRI, na reunião de 4 de dezembro de 2019, tomaram nota 
da petição em questão. 
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A Comissão AGRI manifestou, em vários momentos, o seu interesse pela saúde das abelhas 
melíferas e pelos desafios no setor da apicultura da UE. Com base nos respetivos relatórios de 
iniciativa realizados pela Comissão AGRI, o Parlamento Europeu aprovou, nos últimos anos, 
a resolução, de 15 de novembro de 2011, relativa à saúde das abelhas e aos desafios para o 
setor da apicultura5 e a resolução, de 1 de março de 2018, sobre as perspetivas e os desafios 
para o setor da apicultura na UE6.

A resolução de 1 de março de 2018 incluía vários pedidos à Comissão, nomeadamente:
 assegurar a proeminência da apicultura em futuras propostas de política agrícola;
 proporcionar instrumentos políticos sólidos e medidas adequadas de financiamento 

para o setor da apicultura; a resolução apelou a um aumento de 50 % do financiamento 
da UE para os programas apícolas nacionais e a um novo regime de apoio aos 
apicultores no âmbito da PAC pós-2020, a fim de refletir adequadamente o papel 
ecológico das abelhas como polinizadores;

 Assegurar que o financiamento da PAC tenha em conta práticas benéficas para as 
abelhas, por exemplo, a criação de superfícies de interesse ecológico;

 Tomar medidas destinadas a minimizar a mortalidade dos polinizadores;
 Alterar a Diretiva relativa ao mel (Diretiva 2001/110/CE), a fim de fornecer definições 

claras e introduzir regras mais rigorosas em matéria de rotulagem do mel e de outros 
produtos apícolas;

 Promover a harmonização da legislação dos Estados-Membros relativa à produção de 
mel biológico.

Além disso, o n.º 18 da resolução salientou a importância da biodiversidade para a saúde e o 
bem-estar das abelhas; recordou que as zonas de apicultura são um tipo de superfície de 
interesse ecológico no âmbito da ecologização da PAC; e instou a Comissão, os criadores de 
sementes e os agricultores a promoverem sistemas de cultivo de plantas de qualidade, com 
capacidade melífera ou polinífera elevada e comprovada nos critérios de seleção, com 
preferência por uma diversidade biológica máxima de espécies e variedades adaptadas às 
condições locais e de origem local. Destaque-se que, no n.º 23, a Comissão e os Estados 
Membros foram instados a porem em prática medidas para aumentar a proteção jurídica e o 
apoio financeiro aos ecótipos e às populações locais de abelhas melíferas em toda a União, 
incluindo através de zonas de conservação das abelhas endémicas legalmente protegidas;

O n.º 28 da resolução, com a seguinte redação, visava abordar a questão das espécies exóticas 
invasoras e outras ameaças:
«[O Parlamento Europeu o]bserva que uma abelha saudável está em melhor posição para 
suportar o parasitismo, as doenças e a predação; entende que algumas espécies exóticas 
invasoras, como o Varroa destructor, o pequeno besouro das colmeias (Aethina tumida), a 
vespa asiática (uma espécie extremamente agressiva em relação a outros insetos), a loque 
americana e alguns agentes patogénicos como a nosemose, são a causa principal da 
mortalidade das abelhas e provocam sérios prejuízos económicos aos apicultores; reitera o seu 
apoio ao projeto-piloto lançado pelo Parlamento Europeu sobre o programa de criação e 
seleção de abelhas melíferas para investigação da resistência ao Varroa destructor; insta a 
Comissão e os Estados-Membros a apoiarem a investigação aplicada à escala da UE através 

5  https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P7-TA-2011-493
6  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0057_PT.html?redirect
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de programas de criação eficazes de espécies de abelhas resilientes a espécies invasoras e a 
doenças e com traços do comportamento higiénico do Varroa destructor (VSH); tendo em 
conta o risco de que algumas espécies exóticas invasoras, tais como o Varroa destructor, 
sejam capazes de desenvolver resistência a alguns medicamentos veterinários (MV), incentiva 
os Estados-Membros a efetuarem testes anuais ao nível de resistência do ácaro às diferentes 
substâncias ativas utilizadas nos medicamentos veterinários (MV); propõe que se mantenha a 
luta obrigatória contra o Varroa destructor a nível da UE;». 

No documento de acompanhamento em resposta à resolução do Parlamento, a Comissão 
conclui que partilha muitas das ideias expressas na resolução, tendo, na maioria dos casos, já 
tomado medidas em relação aos pedidos específicos, e salienta que a resolução demonstrou 
claramente o apoio político para garantir o futuro apoio ao setor apícola.

O pacote legislativo apresentado pela Comissão em 2018 para uma PAC pós-2020 prevê uma 
secção sobre o setor da apicultura no âmbito da proposta de regulamento relativo aos planos 
estratégicos da PAC. O considerando 35 da proposta da Comissão estabelece que a apicultura 
deve permanecer entre os setores cobertos pelos tipos de intervenções abrangentes a 
estabelecer a nível da União, ao passo que o considerando 36 afirma que a apicultura deverá 
ser um dos dois setores em que deverá continuar a ser prestada assistência financeira da 
União, «a fim de não comprometer a consecução dos objetivos adicionais específicos destas 
intervenções».

O relatório aprovado pela Comissão AGRI em 2 de abril de 20197 sobre a proposta 
de regulamento relativo aos planos estratégicos da PAC inclui um número significativo de 
alterações destinadas a melhorar o apoio ao setor da apicultura, incluindo a saúde das abelhas. 
Entre os tipos de intervenções abrangidos pelas alterações aprovadas na Comissão AGRI 
estão as seguintes (as alterações sugeridas pela Comissão AGRI ao texto da Comissão estão 
assinaladas a negrito abaixo):

 Assistência técnica aos apicultores e organizações de apicultores, incluindo a 
promoção de boas práticas, informações e publicidade e ensino e formação básicos 
e contínuos; (alteração 313);

 Criação e/ou desenvolvimento de redes nacionais de saúde das abelhas (alteração 
315);

 Apoio aos laboratórios nacionais, regionais ou locais de análise de produtos da 
apicultura, de perdas de abelhas ou quedas de produtividade e de substâncias 
potencialmente tóxicas para as abelhas (alteração 316);

 Medidas destinadas a preservar ou aumentar o número existente de populações de 
abelhas (alteração 317);

 Medidas destinadas a aumentar a diversidade genética (alteração 327);
 Medidas de apoio aos jovens ou novos apicultores (alteração 328).

Além disso, a alteração 329 visa aumentar a assistência financeira da União para as 
intervenções no setor da apicultura, no máximo, a 75 % das despesas (o máximo previsto na 
proposta da Comissão é de 50 %).

Convém sublinhar, no entanto, que o relatório da Comissão AGRI não representa a posição 

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

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_PT.html?redirect
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oficial do Parlamento, uma vez que o relatório foi aprovado durante a anterior legislatura e 
está, por conseguinte, a ser debatido na nova comissão AGRI eleita, antes de ser apresentado 
para aprovação em sessão plenária.

Além disso, o Parlamento adotou recentemente, em 21 de outubro de 2019, uma resolução 
sobre a avaliação do impacto dos produtos fitofarmacêuticos nas abelhas. Nesta resolução, o 
Parlamento opôs-se à adoção do projeto de regulamento da Comissão que altera o 
Regulamento (UE) n.º 546/2011 e instou a Comissão a apresentar um novo regulamento que 
tenha em conta os conhecimentos científicos e técnicos mais recentes sobre esta questão, 
incluindo o risco de toxicidade crónica para as abelhas e os efeitos dos pesticidas noutros 
polinizadores8.

Os coordenadores da Comissão AGRI terão seriamente em conta, ao longo do processo 
legislativo sobre a PAC pós-2020, os pedidos dos peticionários relativos à saúde das abelhas e 
aos problemas relacionados com o bem-estar das abelhas melíferas causados por práticas 
abusivas, uma vez que estão cientes do papel fundamental desempenhado pelo setor da 
apicultura na preservação da biodiversidade e da produção alimentar na União. 

Atentamente,

Norbert LINS

8 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0149_PT.pdf
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ANEXO III
Deputada Dolors Montserrat
Presidente
Comissão das Petições
ASP 10E101
Bruxelas

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

Assunto:  Parecer sobre a Petição n.º 0315/2019 sobre a revogação do artigo 17.º do 
Regulamento (UE) n.º 1169/2011 relativo à prestação de informação aos consumidores 
sobre os géneros alimentícios

Ex.ma Senhora,

Em 23 de outubro de 2019, a Comissão das Petições transmitiu a petição em causa, por carta, 
à Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural para emissão de parecer.

O peticionário chama a atenção para as restrições propostas pelo Parlamento Europeu para 
impedir os produtores de alimentos vegetarianos e vegan de utilizarem terminologia 
geralmente utilizada para descrever a carne. O peticionário salienta que não existem provas de 
que, na União Europeia, haja confusão dos consumidores quanto à denominação desses 
produtos e opõe-se firmemente à premissa de que assim é. O peticionário considera que as 
restrições propostas são manifestamente ofensivas para os consumidores 
vegetarianos/veganos, constituindo um obstáculo para as pessoas que queiram aumentar a 
ingestão de produtos à base de plantas.

Os coordenadores da Comissão AGRI tomaram boa nota da petição em questão na reunião de 
4 de dezembro de 2019.

As restrições referidas pelo peticionário foram propostas pela Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural (AGRI) do Parlamento Europeu no relatório sobre a proposta da 
Comissão que altera o Regulamento (UE) n.º 1308/2013 que estabelece uma organização 
comum dos mercados dos produtos agrícolas (Regulamento «OCM única») e altera uma série 
de outros regulamentos. O relatório, aprovado pela Comissão AGRI em 1 de abril de 2019, 
fazia parte dos três relatórios adotados pela Comissão AGRI em relação ao pacote legislativo 
apresentado pela Comissão sobre uma política agrícola comum pós-2020. 

A alteração em questão (alteração 165 do relatório) visa reservar o âmbito das denominações 
utilizadas para os produtos à base de carne e os preparados de carne, nos termos do artigo 17.º 
do Regulamento (UE) n.º 1169/2011, exclusivamente para produtos que contenham carne. 
Gostaria de salientar que o relator que sugeriu a alteração em questão (Eric Andrieu, 
S&D/FR) o fez com o objetivo de proteger termos e nomes relacionados com a carne e 
considerou que tal constitui uma oportunidade para as marcas vegetarianas e/ou veganas 
estabelecerem a sua terminologia no mercado.

Neste sentido, gostaria igualmente de referir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça 
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Europeu em 14 de junho de 2017 no processo C-422/16 («TofuTown»), que confirmou a 
interpretação restritiva das disposições pertinentes do Regulamento OCM. O Tribunal 
considerou que, na União, o termo «lácteo» só pode ser usado para comercializar produtos 
lácteos se a definição de leite cumprir os requisitos estabelecidos no ponto 1 da parte III do 
anexo VII do Regulamento OCM. Afirma, entre outros, que por «leite» deve entender-se 
exclusivamente a secreção mamária normal obtida a partir de uma ou mais ordenhas. O 
princípio subjacente é de que as designações de produtos lácteos estão reservadas 
exclusivamente a produtos de origem animal e não podem ser utilizadas para nenhum outro 
produto, mesmo que essas menções sejam clarificadas através da utilização de termos 
descritivos que indiquem a origem vegetal do produto em causa, a menos que esse produto 
esteja enumerado na língua pertinente no anexo 1 da Decisão 2010/791/UE da Comissão. O 
Tribunal de Justiça concluiu igualmente que esta interpretação da legislação pertinente não é 
contrária ao princípio da proporcionalidade nem ao princípio da igualdade de tratamento.

Convém sublinhar, no entanto, que o relatório da Comissão AGRI de 1 de abril de 2019, 
incluindo a alteração em causa, não representa a posição oficial do Parlamento, uma vez que o 
relatório foi aprovado durante a anterior legislatura e está, por conseguinte, a ser debatido na 
nova comissão AGRI eleita, antes de ser apresentado para aprovação em sessão plenária. O 
texto que será adotado em sessão plenária constituirá a posição do Parlamento em primeira 
leitura. 

A Comissão AGRI terá certamente em conta as preocupações expressas pelo peticionário na 
próxima fase do processo legislativo.

Atentamente,

Norbert LINS
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ANEXO IV

8.1. Lista dos recentes pedidos de relatórios de iniciativa apresentados pelas comissões 

8.2. Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho - Preparar o terreno para 
elevar o nível de ambição a longo prazo - Relatório sobre a ação climática da UE de 
2019
COM(2019) 559 final - SWD(2019) 396 final

 
8.3. Proposta de decisão do Conselho relativa à posição a adotar em nome da União 

Europeia no Conselho Geral da Organização Mundial do Comércio
COM(2019) 563 final - 2019/0245 (NLE)

8.4. Recomendação de decisão do Conselho que autoriza a abertura de negociações tendo 
em vista a alteração do Acordo Internacional do Açúcar de 1992
COM(2019) 595 final

8.5. Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (UE) n.º 1388/2013 
relativo à abertura e ao modo de gestão de contingentes pautais autónomos da União 
para determinados produtos agrícolas e industriais
COM(2019) 596 final - 2019/0264 (NLE)

8.6. Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (UE) n.º 1387/2013 
que suspende os direitos autónomos da pauta aduaneira comum para certos produtos 
agrícolas e industriais
COM(2019) 599 final - 2019/0265 (NLE)

8.7. Decisão do Conselho (UE) 2019/...  tomada de comum acordo com a presidente eleita 
da Comissão de ... que adota a lista das demais personalidades que o Conselho 
tenciona nomear membros da Comissão, e que revoga e substitui a Decisão (UE) 
2019/1393
12763/19

8.8. Proposta de decisão do Conselho relativa à posição a adotar em nome da União 
Europeia na oitava sessão do órgão diretor do Tratado Internacional sobre os Recursos 
Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura 
13057/19 LIMITE9

8.9. Decisão (UE) 2019/… do Conselho de … relativa à posição a tomar, em nome da 
União Europeia, no Conselho Geral da Organização Mundial do Comércio no que diz 
respeito à adoção de uma decisão sobre a revisão do memorando relativo às 
disposições em matéria de gestão dos contingentes pautais para os produtos agrícolas 
(memorando sobre os contingentes pautais)
13662/19

8.10. Comité das Regiões (CR) – Parecer sobre «Melhor comunicação para a política de 

9 O documento pode ser consultado, mediante marcação, no Secretariado da Comissão 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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coesão»
COTER-VI/053

8.11. Comité Económico e Social Europeu (CESE) - Contributo do Comité Económico e 
Social Europeu para o programa de trabalho da Comissão para 2020 

8.12. Parecer de Parlamento nacional sobre a avaliação das normas de comercialização 
(Regulamento n.º 1308/2013)
- Bayerischer Lantag

8.13. Ayuntamiento de Benabarre - Proposta relativa ao gado

8.14. Ayuntamiento de Conil de la Frontera – Proposta relativa à ameaça por parte dos 
Estados Unidos de impor direitos aduaneiros sobre os produtos andaluzes

5 de dezembro de 2019, 10.30 – 13.00

Reunião conjunta das comissões AGRI, PETI e ENVI

11. Audição pública sobre «Reavaliação da população de lobos na UE»

Intervenções: Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Echegaray Fernández (Ecologistas en 
Acción), Stanislav Bergant (Organic Farmers Association e mais 50 ONG), Stanilav Bergant 
(Organic Farmers Association, Eslovénia), Luigi Boitani (IUCN/SSC Large Carnivore 
Initiative for Europe), Geneviève Carbone (investigadora de etnozoologia e etologia), 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 (Universidade de Tilburg), Ilpo Kojola (Natural Resources Institute Finland, 
Finlândia), 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 (Norwegian Institute for Nature Research, Noruega), Michèle Boudoin 
(COPA-COGECA), Jacques Blanc (Comité das Regiões Europeu), Irène Tolleret, Bronis 
Ropė

12. Diversos

Nada a assinalar.

13. Próximas reuniões

• 6 de janeiro de 2020, das 15.00 às 18.30 (Bruxelas)
• 22 de janeiro de 2020, das 9.00 às 12.30 e das 14.30 às 18.30
• 23 de janeiro de 2020, das 9.00 às 12.30 (Bruxelas)

A reunião é encerrada às 13.07.

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