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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

AGRI_PV(2019)1204_1

ZÁPISNICA
zo schôdze, ktorá sa konala 4. decembra 2019, od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 – 18.30 h 

a 5. decembra 2019, od 9.00 – 13.00 h

BRUSEL

Schôdza sa začala v stredu 4. decembra 2019 o 9.08 h. Predsedal jej predseda Norbert Lins.

1. Prijatie programu schôdzea AGRI_OJ(2019)1204_1

Program schôdze bol prijatý.

2. Oznámenia predsedníctva
Predsedajúci informoval poslancov, že schôdza výboru AGRI dňa 6. januára 2020 bola 
zrušená.

3. Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia
AGRI/9/01029

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

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Attila Ara-Kovács

Preskúmanie návrhu stanoviska.

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

4. Politika hospodárskej súťaže – výročná správa za rok 2019
AGRI/9/01633

2019/2131(INI) PA – PE643.188v01-00
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Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Isabel Carvalhais

Preskúmanie návrhu stanoviska.

Rečníci: 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. Zriadenie Programu pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane 
malých a stredných podnikov a európsku štatistiku

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

Spravodajca pre správu: Brando Benifei

Správa o prebiehajúcich rokovaniach spravodajkyne výboru AGRI Simone 
Schmiedtbauerovej (PPE)

Rečníci: Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Schôdza bola prerušená o 10.00 h a nasledovala schôdza koordinátorov za zatvorenými 
dverami.

* * *

6. Schôdza koordinátorov

Schôdza koordinátorov sa konala za zatvorenými dverami. Výbor ich rozhodnutia schválil vo 
štvrtok 5. decembra 2019.

* * *

Schôdza pokračovala o 14.39 h. Predsedal jej predseda Norbert Lins.

7. Finančná disciplína od rozpočtového roku 2021 a nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, 
pokiaľ ide o flexibilitu medzi piliermi v súvislosti s kalendárnym rokom 2020

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

Výmena názorov

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

8. Verejné vypočutie na tému Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky

Rečníci: Norbert Lins, Seb Dance (GR ENV), Harald Grethe (Humboldtova univerzita v 
Berlíne), Saara Kankaanrinta (nadácia Baltic Sea Action Group), Peter Jahr, Maria Noichl, 
Martin Hlaváček, Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen, Luke Ming Flanagan, Jarosław 
Kalinowski, Ulrike Müller, Juozas Olekas, Clara Aguilera, Simone Schmiedtbauer, Mazaly 
Aguilar, Jan Huitema, Carmen Avram, Mairead McGuinness, Daniel Buda, Anne Sander, 
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Herbert Dorfmann, Irène Tolleret, Bronis Ropė, Anna Deparnay-Grunenberg, Martin Pycha 
(Družstevná asociácia Českej republiky), 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 (Výbor regiónov), Michael Niejarhr (GR AGRI)

Schôdza bola prerušená o 18.37 h a pokračovala vo štvrtok 5. decembra 2019 o 9.11 h. 
Predsedal jej predseda Norbert Lins.

9. Predstavenie štúdie o zamestnanosti v poľnohospodárstve v EÚ: súčasné výzvy a 
vyhliadky do budúcnosti Výklad: Ambre Maucorps a Bernd Schuh (OIR GmbH, 
Rakúsko) Štúdiu, ktorý si vyžiadal výbor AGRI, zadala a riadila tematická sekcia 
B.

Rečníci: 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. Schválenie odporúčaní, ktoré vydali koordinátori výboru AGRI

1. VÝMENA NÁZOROV SO SPRAVODAJCAMI O LEGISLATÍVNYCH 
NÁVRHOCH SPP – ĎALŠIE KROKY

Rozhodnutie: Zoznam bodov/článkov na opätovné prerokovanie, stanovených v prílohe I, bol 
potvrdený.

Spravodajca a tieňoví spravodajcovia boli poverení pokračovať v hľadaní čo 
najširšieho konsenzu v zozname bodov/článkov s cieľom, aby politické skupiny 
predložili pozmeňujúce návrhy na plenárnom zasadnutí.
Čo sa týka postupu:
– naďalej pozývať spravodajcu výboru ENVI na SPR schôdze tieňových 
spravodajcov s rovnakými pravidlami platnými pre trialógy
– tieňoví spravodajcovia výboru ENVI sa môžu zúčastniť tieňových schôdzí 
SPR len v úlohe pozorovateľov 

Koordinátori potvrdili svoj zámer dosiahnuť prijatie na plenárnom zasadnutí v júni 2020.

2. PRIDELENIE STANOVÍSK

2.1. Iniciatívna správa výboru ENVI o posilnení opatrení EÚ na ochranu a obnovu 
svetových lesov – COM(2019)0352 

Rozhodnutie: výbor AGRI vypracuje stanovisko 
Stanovisko pridelené skupine S&D za 1 bod.

2.2. Legislatívna iniciatívna správa výboru ENVI o právnom rámci EÚ na zastavenie a 
zvrátenie globálneho odlesňovania presadzovaného v EÚ

Rozhodnutie: Výbor AGRI vypracuje stanovisko a požiada o pridružený status.
Stanovisko pridelené skupine Verts za 1 bod.

file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0352
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2.3. Iniciatívna správa výboru EMPL o vplyve pravidiel EÚ na voľný pohyb pracovníkov a 
služieb: pracovná mobilita v rámci EÚ ako nástroj na prispôsobenie sa potrebám trhu 
práce a zručnostiam

Rozhodnutie: výbor AGRI vypracuje stanovisko 
Stanovisko pridelené skupine ECR za 1 bod.

2.4. Iniciatívna správa výboru EMPL o starnutí starého kontinentu – možnostiach a 
výzvach spojených so starnúcou politikou po roku 2020

Rozhodnutie: výbor AGRI vypracuje stanovisko 
Stanovisko pridelené skupine GUE/NGL za 1 bod.

3. Iniciatívne správy (INI)

3.1. Iniciatívne správy 2020

Rozhodnutie: Táto iniciatívna správa bude predložená na schválenie poradnému výboru 
spotrebiteľov:

– kľúčová úloha európskych farmárov pri rozvíjaní poľnohospodárskej zložky 
stratégie „ z farmy na stôl“

3.2. Výbor INTA žiada o iniciatívnu správu o význame výživy a poľnohospodárstva v 
obchodných dohodách

Rozhodnutie: odložené

3.3. Správa o vykonávaní v oblasti dobrých životných podmienok zvierat

Rozhodnutie: Zadať vypracovanie štúdie GR EPRS s cieľom vypracovať vykonávaciu správu. 

4. VYPOČUTIA A SLUŽOBNÉ CESTY 

4.1. Služobná cesta výboru AGRI do Španielska (prvá polovica 2020)

Rozhodnutie: Výbor AGRI navštívi na služobnej ceste oblasť Extremadura (24. – 26. február 
2020).

4.2. Výbory PETI-AGRI Verejné vypočutie na tému „Ako zaobchádzať s 
poľnohospodármi spravodlivo a rovnocenne v celej Európe?“

Rozhodnutie: S výborom PETI spoločne zorganizovať vyššie spomenuté verejné vypočutie.

5. ŽIADOSTI O ZARADENIE BODOV DO PROGRAMOV NADCHÁDZAJÚCICH 
SCHÔDZÍ

5.1. Návrh sekretariátu – pozvať zástupcu Komisie (GR AGRI), aby vystúpil s 
prezentáciou o nedávno uzavretej dohode medzi EÚ a Čínou o zemepisných 
označeniach

Rozhodnutie: Pozvať zástupcu Komisie (GR SANTE) na nadchádzajúcu schôdzu výboru 
AGRI, aby informoval členské štáty o dohode medzi EÚ a Čínou o 
zemepisných označeniach.

5.2. Žiadosť austrálskej misie pri EÚ o výmenu názorov s austrálskym ministrom 
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poľnohospodárstva počas schôdze výboru AGRI 22. januára 2020.

Rozhodnutie: Zorganizovať výmenu názorov s austrálskym ministrom poľnohospodárstva 22. 
januára. 

5.3. Žiadosť Paola De Castra (S&D, IT) – Výmena názorov o situácii s dovozom ryže 
japonica do EÚ

Rozhodnutie: Pozvať zástupcu Komisie (GR AGRI) na nadchádzajúcu schôdzu výboru AGRI, 
aby poskytol informácie o aktuálnej situácii.

5.4. Žiadosť skupiny PPE – Výmena názorov o africkom more ošípaných

Rozhodnutie: Pozvať zástupcu Komisie (GR SANTE) na nadchádzajúcu schôdzu výboru 
AGRI, aby poskytol informácie o aktuálnom stave afrického moru ošípaných.

5.5. Delegovaný akt o podpore

Rozhodnutie: Pozvať zástupcu Komisie (GR AGRI), aby informoval členské štáty o 
najnovšom vývoji.

6. RÔZNE ROZHODNUTIA

6.1. Výmena názorov s platobnými agentúrami o vplyve implementácie nového modelu 
vykonávania 

Rozhodnutie: Pozvané budú tieto 4 platobné agentúry:
Nemecko, Portugalsko, Poľsko a Taliansko (Venetto)

6.2. Vymenovanie stálych spravodajcov pre rôzne otázky týkajúce sa komitológie

Rozhodnutie: Zachovať súčasný systém kontroly delegovaných a vykonávacích aktov z 8. 
legislatívneho obdobia.

Politické skupiny sú vyzvané, aby informovali sekretariát o vymenovaní nových 
stálych spravodajcov.

6.3. Zorganizovanie schôdze koordinátorov výboru AGRI a členov Európskeho dvora 
audítorov (Komora I)

Rozhodnutie: Zorganizovať schôdzu koordinátorov výboru AGRI a členov Európskeho dvora 
audítorov (Komora I)

6.4. Aktualizovaná biohospodárska stratégia „Udržateľné biohospodárstvo pre Európu: 
ako lepšie prepojiť hospodárstvo, spoločnosť a životné prostredie“
Rozhodnutie: Výbor AGRI pripraví otázku na ústne zodpovedanie o aktualizovanej 

biohospodárskej stratégii.

6.5. Konferencia o budúcnosti Európy – príspevok výboru AGRI

Rozhodnutie: Výbor AGRI vymenuje stáleho spravodajcu na sledovanie pokroku v tejto 
otázke.
Skupina Renew vyjadrila záujem.
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6.6. Výskumný program výboru AGRI na prvú polovicu 2020

Rozhodnutie: Výbor AGRI zadá vykonanie dvoch nasledujúcich výskumných projektov 
tematickej sekcie B (Poldep B) v prvom polroku 2020:
– Ekologický dohovor a SPP: vplyv politiky na prispôsobenie 
poľnohospodárskych postupov a zachovanie európskych prírodných zdrojov
– Výzvy a príležitosti pri opustení poľnohospodárskej pôdy po roku 2020

6.7. Žiadosť Dvora audítorov: príspevok výboru AGRI do pracovného programu 
Európskeho dvora audítorov 2021

Rozhodnutie: Politické skupiny sú vyzvané k zaslaniu svojich príspevkov do pracovného 
programu Európskeho dvora audítorov 2021 sekretariátu do 10. januára 2020, 
poludnia.

7. PETÍCIE 

7.1. Petícia č. 1124/2018, ktorú predkladá D. S., poľský štátny príslušník, o blahobyte 
včiel

7.2. Petícia č. 0315/2019, ktorú predkladá O. T., britský štátny príslušník, o potrebe 
zrušiť článok 17 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách 
spotrebiteľom

Rozhodnutie: Návrhy stanoviska k uvedeným petíciám sa schválili v znení uvedenom 
v prílohe II. a III.

7.3. Petícia č. 0344/2019, ktorú predkladá M. G., poľský štátny príslušník, o údajnom 
porušení zákona o plemenitbe a rozmnožovaní hospodárskych zvierat a nariadenia Komisie 
(EÚ) č. 702/2014

Rozhodnutie: Výbor AGRI vezme uvedenú petíciu na vedomie a jeho predseda o tom bude 
informovať predsedníčku výboru PETI.

8. ĎALŠIE DOKUMENTY PRE INFORMÁCIU

Rozhodnutie: V súvislosti s dokumentmi zahrnutými v prílohe IV sa neprijmú žiadne 
opatrenia.

9. PRE INFORMÁCIU

9.1. Aktuálny stav – dve vedecké stanoviská EFSA na tému zdravie a dobré životné 
podmienky králikov chovaných na mäso v Európe

Na základe neformálnych informácií EFSA v krátkom čase zverejní dve vedecké 
stanoviská na tému zdravie a dobré životné podmienky králikov v Európe.

Prvé stanovisko sa venuje téme zdravie a dobrým životným podmienkam králikov 
chovaných na mäso. Druhé stanovisko sa venuje metódam omračovania a usmrcovania.

Krátke vysvetlenie: Na základe iniciatívy výboru AGRI, Európsky parlament poveril 
EFSA, v júli 2018, s prípravou stanoviska na tému zdravie a dobré životné podmienky 
králikov. EFSA prisľúbil predložiť na túto tému dve stanoviská do konca decembra 2019. 
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Niektoré detaily, týkajúce sa konkrétnych cieľov dvoch stanovísk EFSA, môžu byť nájdené 
v liste EFSA, ktorý sa nachádza medzi vašimi dokumentmi a ktorý v apríli 2019 
informoval predsedu výboru AGRI o aktuálnej situácii v pokroku dosiahnutom pri 
príprave týchto stanovísk.

Hneď ako budú tieto stanoviská zverejnené, zástupca EFSA bude pozvaný na 
nadchádzajúcu schôdzu výboru AGRI, aby ich odprezentoval.

***
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PRÍLOHA I

NARIADENIE O STRATEGICKÝCH PLÁNOCH

COM(2018) 392 final, COM(2018) 305 final, COM(2018) 301.
2018/0216(COD)

Návrh zoznamu bodov na opätovné otvorenie

Tieňoví spravodajcovia sa stretli 27. – 28. novembra 2019 a prijali toto rozhodnutie (Stĺpec 
„rozhodnutie“):

(1) Spoločná právomoc AGRI/ENVI (2) Výhradná právomoc AGRI (3)
Rozhodn

utie
(4) Čl. 4 ods. 1 písm. b) bod iii – Definícia
(5) „Trvalé pasienky“

(6) (7) otvorené 
konanie

(8) (9) Čl. 4 ods. 1 písm. d) – Definícia
(10) „Aktívny poľnohospodár“/“skutočný 
poľnohospodár“

(11) otvorené 
konanie

(12) Čl. 5 ods. 1 písm. b) – všeobecné ciele
(13) Opatrenia v oblasti životného 
prostredia a klímy

(14) (15) otvorené 
konanie

(16) Čl. 6 ods. 1 písm. b) – špecifické ciele
(17) Zmiernenie klimatických zmien

(18) (19) otvorené 
konanie

(20) Čl. 6 ods. 1 písm. e) – špecifické ciele
(21) Udržateľný rozvoj

(22) (23) otvorené 
konanie

(24) Čl. 6 ods. 1 písm. f) – špecifické ciele
(25) Biodiverzita

(26) (27) otvorené 
konanie

(28) Čl. 6 ods. 1 písm. g) – špecifické ciele
(29) Mladí poľnohospodári

(30) (31) otvorené 
konanie

(32) Čl. 6 ods. 1 písm. h) – špecifické ciele
(33) Zamestnanosť a súdržnosť

(34) (35) otvorené 
konanie

(36) Čl. 6 ods. 1 písm. i) – špecifické ciele
(37) Sociálna požiadavka na potraviny a 
zdravie

(38) (39) otvorené 
konanie

(40) Čl. 11 – Podmienenosť
(41) Zásada a rozsah

(42) (43) otvorené 
konanie

(44) Čl. 12 – Podmienenosť
(45) Dobrý poľnohospodársky 
a environmentálny stav

(46) (47) otvorené 
konanie

(48) (49) Čl. 141 – Priame platby:
(50) Typy intervencií

(51) uzavretý 
postup

1 Doplňujúci návrh 1817 k článku 14 a doplňujúci návrh k článku 2472 (vytvárajúc čl. 28a – Program na zvýšenie 
konkurencieschopnosti) boli správne prijaté. Komentár v zozname hlasovania (doplňujúci návrh 2472 „Prepadá, 
ak je časť 2 doplňujúceho návrhu 1974 zamietnutá“) bol nesprávny a mal by byť vyškrtnutý. Pre nedostatok 
času a vzhľadom na veľké množstvo doplňujúcich návrhov bol opravený iba zoznam hlasovaní predsedu. 
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(52) (53) Čl. 15 – Priame platby:
(54) Znižovanie platieb

(55) uzavretý 
postup

(56) (57) Čl. 16 – Priame platby – oddelené
(58) Minimálne požiadavky

(59) uzavretý 
postup

(60) (61) Čl. 172 – Priame platby – BISS
(62) Všeobecné pravidlá

(63) uzavretý 
postup

(64) (65) Čl. 18 – Priame platby – BISS
(66) Suma podpory na hektár

(67) uzavretý 
postup

(68) Spoločná právomoc AGRI/ENVI (69) Výhradná právomoc AGRI (70)
(71) (72) Čl. 26 – Priame platby:

(73) Komplementárna redistributívna 
podpora príjmu v záujme udržateľnosti

(74)
uzav

retý postup
(75) Čl. 28 – Priame platby: 
(76) Režimy v záujme klímy a životného 
prostredia

(77) (78)
otvo

rené konanie
(79) (80) Čl. 29 – Viazané priame platby

(81) Všeobecné pravidlá
(82)

uzav
retý postup

(83) Článok 42(c) – Sektorová podpora: 
ovocie a zelenina
(84) Ciele v sektore ovocia a zeleniny – 
výskum a vývoj

(85) (86)
otvo

rené konanie

(87) Článok 42(d) – Sektorová podpora 
ovocie a zelenina
(88) Ciele v sektore ovocia a zeleniny – 
výrobná metóda

(89) (90)
otvo

rené konanie

(91) Článok 42(e) – Sektorová podpora: 
ovocie a zelenina
(92) Ciele v sektore ovocia a zeleniny – 
zmena klímy

(93) (94)
otvo

rené konanie

(95) Článok 42(h) – Sektorová podpora: 
ovocie a zelenina
(96) Ciele v sektore ovocia a zeleniny – 
spotreba

(97) (98)
otvo

rené konanie

(99) Článok 43 – Sektorová podpora: ovocie 
a zelenina
(100) Typy intervencií v sektore ovocia 
a zeleniny

(101) (102)
otvo

rené konanie

(103) Článok 51 – Sektorová podpora: víno
(104) Ciele v sektore vinohradníctva 
a vinárstva

(105) (106)
otvo

rené konanie
(107) Článok 54 ods. 4 – Sektorová podpora: 
víno
(108) Osobitné pravidlá finančnej pomoci Únie 
sektoru vinohradníctva a vinárstva

(109) (110)
otvo

rené konanie

2 Bude prerokované len s článkami o priamych platbách – na opätovné otvorenie tohto bodu nie je potrebná 
väčšinová podpora.
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(111) Článok 55(e) – Sektorová podpora: 
chmeľ
(112) Ciele a typy intervencií v sektore chmeľu 
– výrobné metódy

(113) (114)
otvo

rené konanie

(115) Článok 55(e) – Sektorová podpora: 
chmeľ
(116) Ciele a typy intervencií v sektore chmeľu 
– zmena klímy

(117) (118)
otvo

rené konanie

(119) Článok 56(e) – Sektorová podpora: oliva
(120) Ciele v sektore olivového oleja 
a stolových olív – environmentálny vplyv a klíma

(121) (122)
otvo

rené konanie
(123) Článok 56(d) – Sektorová podpora: oliva
(124) Ciele v sektore olivového oleja 
a stolových olív – kvalita

(125) (126)
otvo

rené konanie
(127) Článok 59(d) – Sektorová podpora: iné 
sektory
(128) Ciele v iných sektoroch  – výrobné 
metódy

(129) (130)
otvo

rené konanie

(131) Článok 59(e) – Sektorová podpora: iné 
sektory
(132) Ciele v iných sektoroch – zmena klímy

(133) (134)
otvo

rené konanie
(135) Článok 60 – Sektorová podpora: iné 
sektory
(136) Typy intervencií

(137) (138)
otvo

rené konanie



PV\1196287SK.docx 11/27 PE644.947v02-00

SK

(139) Spoločná právomoc AGRI/ENVI (140) Výhradná právomoc AGRI (141)
(142) Článok 64 – Rozvoj vidieka
(143) Typy intervencií v záujme rozvoja 
vidieka

(144) (145)
otvo

rené konanie
(146) Článok 65 – Rozvoj vidieka
(147) Záväzky týkajúce sa aspektu životného 
prostredia, klímy a iné záväzky riadenia

(148) (149)
otvo

rené konanie
(150) Článok 66 – Rozvoj vidieka
(151) Prírodné alebo iné prekážky súvisiace 
s konkrétnou oblasťou

(152) (153)
otvo

rené konanie
(154) Článok 67 – Rozvoj vidieka
(155) Znevýhodnenia súvisiace s konkrétnou 
oblasťou vyplývajúce z určitých povinných 
požiadaviek

(156) (157)
otvo

rené konanie

(158) (159) Článok 70 – Rozvoj vidieka 
(160) Riadenie rizík

(161)
otvo

rené konanie
(162) Článok 71 ods.  8 – Rozvoj vidieka
(163) Spolupráca – obmedzenie podpory

(164) (165)
otvo

rené konanie
(166) (167) Čl. 86 – Finančné ustanovenia

(168) Minimálne a maximálne pridelenie 
finančných prostriedkov – iné ako čl. 86 ods. 2

(169)
otvo

rené konanie
(170) Článok 86 ods. 2 – Finančné 
ustanovenia
(171) Minimálne a maximálne pridelenie 
finančných prostriedkov – minimálny príspevok 
EPFRV na strategické plány

(172)
(173)

otvo
rené konanie

(174) Článok 87 – Finančné ustanovenia
(175) Sledovanie výdavkov na klímu

(176) (177)
otvo

rené konanie
(178) (179) Článok 903 – Finančné ustanovenia

(180) Flexibilita medzi alokáciami na priame 
platby a alokáciami EPFRV

(181)
otvo

rené konanie
(182) Článok 92 – strategický plán SPP
(183) Väčšie ambície v súvislosti 
s environmentálnymi a klimatickými cieľmi

(184) (185)
otvo

rené konanie
(186) Článok 97 ods. 2 písm. a – strategický 
plán SPP
(187) Stratégia intervencií – prehľad 
environmentálnej a klimatickej štruktúry

(188) (189)
otvo

rené konanie

(190) Článok 97 ods. 2 písm. b – strategický 
plán SPP
(191) Stratégia intervencií – vysvetlenie 
environmentálnej a klimatickej štruktúry

(192) (193)
otvo

rené konanie

(194) (195) Čl. 106 – strategický plán SPP 
(196) Schválenie strategického plánu SPP

(197)
otvo

rené konanie

3 pôvodne nebolo súčasťou, vyhlásené za otvorené s podporou väčšiny skupín
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(198) (199) Čl. 111 ods. 4 písm. a – Koordinácia a 
riadenie
(200) Monitorovací výbor – stanovisko k 
strategickému plánu SPP

(201)
otvo

rené konanie

(202) Článok 123 – Monitorovanie, podávanie 
správ a hodnotenie
(203) Výkonnostný bonus

(204) (205)
otvo

rené konanie
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(206) Spoločná právomoc AGRI/ENVI (207) Výhradná právomoc AGRI (208)
(209) Článok 124 – Monitorovanie, podávanie 
správ a hodnotenie
(210) Prideľovanie výkonnostného bonusu

(211) (212)
otvo

rené konanie
(213) PRÍLOHA I
(214) UKAZOVATELE VPLYVU, VÝSLEDKU A 
VÝSTUPU PODĽA ČLÁNKU 7

(215) (216)
otvo

rené konanie
(217) PRÍLOHA II
(218) VNÚTORNÁ PODPORA V RÁMCI WTO 
PODĽA ČLÁNKU 10

(219) (220)
otvo

rené konanie
(221) PRÍLOHA III
(222) PRAVIDLÁ PODMIENENOSTI PODĽA 
ČLÁNKU 11

(223) (224)
otvo

rené konanie
(225) (226) Príloha IXaa (nová)4

(227) SUMY PODPORY NA URČITÉ TYPY 
INTERVENCIÍ V ZÁUJME ROZVOJA VIDIEKA

(228)
otvo

rené konanie
(229) PRÍLOHA XI
(230) PRÁVNE PREDPISY EÚ TÝKAJÚCE SA 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KLÍMY,
(231) NA KTORÝCH CIELE BY STRATEGICKÉ 
PLÁNY MALI
(232) PRISPIEVAŤ PODĽA ČLÁNKOV 96, 97 A 
103

(233)

(234)
otvo

rené konanie

(235) PRÍLOHA XII
(236) PODÁVANIE SPRÁV NA ZÁKLADE 
KĽÚČOVÉHO SÚBORU UKAZOVATEĽOV PODĽA
(237) ČLÁNKU 128

(238) (239)
otvo

rené konanie

4 pôvodne nebolo súčasťou, vyhlásené za otvorené s podporou väčšiny skupín
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Horizontálne nariadenie o financovaní, spravovaní a monitorovaní SPP

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

2018/0217 (COD)

Tieňoví spravodajcovia sa stretli 26. novembra 2019 a prijali toto rozhodnutie:

(240) Predmet (241) Články 
(242) Riadenie 
(243) riadiaci orgán, koordinačný orgán, platobná 
agentúra, certifikačný orgán

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

(245) Výkonnostný rámec 
(246) ukazovatele, akčný plán a sankcie

(247) 31, 35, 38, 39, 40, 47, 51, 52 a 53
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NARIADENIE O SPOLOČNEJ ORGANIZÁCII TRHOV

COM(2018) 394 final – 2018/0218 (COD)

Návrh zoznamu bodov na opätovné otvorenie

Tieňoví spravodajcovia sa stretli 26. novembra 2019 a prijali toto rozhodnutie (stĺpec 
„rozhodnutie“):

Nar. 1308/2013
Článok 68
Článok 75
Článok 93
Článok 94
Článok 99 ods. 3
Článok 105
Čl. 153 ods. 1 písm. b)
Článok 157
Článok 164
Článok 164 ods. 4
Článok 166 a (nový)
Článok 172 a
Článok 172 ter
nový čl. 206 a (rozhodnutý písomným postupom)
Článok 219 b (nový)
Článok 220 ods. 1
Čl. 222 b (nový)
Čl. 223 (len pre trhy, na ktorých sa obchoduje so surovinami)
Príloha I –
Príloha VII nová časť 1a

Nar. 1151/2012
Článok 5 ods. 1
Článok 5 ods. 2
Článok 13 ods. a
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PRÍLOHA II

Váž. pani Dolors Montserrat
Predsedkyňa
Výbor pre petície
ASP 10E101
Brusel

Ref. č.:  IPOL-COM-AGRI  D(2019) 

Vec:  Stanovisko k petícii č. 1124/2018 o dobrých životných podmienkach včiel 
medonosných

Vážená pani Montserrat,

ďakujem Vám za list z 30. septembra 2019, ktorým ste výboru pre poľnohospodárstvo a 
rozvoj vidieka postúpili petíciu č. 1124/2018 na účely vyjadrenia stanoviska.

Podľa predkladateľov petície sú včely medonosné ohrozené nielen chemizáciou 
poľnohospodárstva, ale aj tým, že sa ich dobrým životným podmienkam nevenuje dostatok 
pozornosti. Myslia si, že súčasné právne predpisy EÚ včelám nezabezpečia základné 
výživové potreby alebo ich ochranu, ako je to napríklad v prípade iných domácich zvierat. 
Predkladatelia zdôrazňujú, že včelári by mali v prvom rade poskytnúť včelám dostatok 
potravy, nakoľko pri nedostatočnej výžive sú včely náchylnejšie na choroby a trpia zvýšenou 
úmrtnosťou. Predkladatelia petície považujú za dôležité, aby bol predstavený koncept pre 
dobré životné podmienky včiel a aby bola finančná podpora včelárov viazaná na ochranu 
včiel. 

Komisia vo svojej odpovedi výboru PETI ohľadom tejto petície spomenula, že závisí od 
rozhodnutia členských štátov, či prijmú právne predpisy o dobrých životných podmienkach 
včiel na národnej úrovni, nakoľko taký európsky právny predpis neexistuje; naopak, opatrenia 
EÚ súvisiace so včelárstvom sa zameriavajú na opatrenia podporujúce včelársky sektor a 
propagáciu ochrany včiel a hospodárenia s nimi, ktoré sú kľúčové pre zabezpečenie 
udržateľnosti poľnohospodárstva. Komisia uviedla, že súčasná spoločná poľnohospodárska 
politika ponúka členským štátom niekoľko nástrojov, s ktorými môžu podporiť včelársky 
sektor a pre včely vytvoriť priaznivejšie prostredie; jedným z nástrojov sú národné programy 
vytvorené členskými štátmi. Podpora farmárov v podobe priamych platieb prostredníctvom 
ekologizačných opatrení SPP podporuje udržateľnosť včelárstva. 
Komisia spomenula svoj návrh nariadenia SPP po roku 2000, čím poukázala na to, že 
včelárske programy budú navrhnuté ako sektorové intervenčné programy, špecificky sa 
venujúce jednému alebo viacerým cieľom SPP, najmä tým, ktoré súvisia so životným 
prostredím a klímou. Včelárske programy sa stanú súčasťou strategických plánov 
pripravených členskými štátmi. Komisia teda uviedla, že neplánuje žiadnu ďalšiu iniciatívu v 
súvislosti so včelami a že s týmito pravidlami sa môže zaoberať na vnútroštátnej úrovni.

Koordinátori výboru AGRI vzali na vedomie predmetnú petíciu na svojej schôdzi 4. decembra 
2019. 
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Výbor AGRI o tému dobrých životných podmienok včiel a výziev pre včelársky sektor EÚ 
prejavil záujem už niekoľkokrát.  Na základe správ z vlastnej iniciatívy výboru AGRI 
Európsky parlament prijal, v posledných rokoch, uznesenie z 15. novembra 2011 o zdraví 
včiel medonosných a problémoch odvetvia včelárstva5 a uznesenie z 1. marca 2018 o 
perspektívach a výzvach pre včelársky sektor EÚ6.

Druhé uznesenie, z 1. marca 2018, adresovalo Komisii niekoľko žiadostí:
 pri budúcich návrhoch poľnohospodárskej politiky sa sústrediť na včelárstvo;
 včelárskemu sektoru poskytnúť silné politické nástroje a vhodné opatrenia na 

financovanie;  uznesenie požadovalo zvýšiť financovanie EÚ vnútroštátnych 
včelárskych programov o 50 % a aby nový systém podpory včelárov v rámci CAP po 
roku 2000 náležite zohľadňoval ekologickú úlohu včiel ako opeľovačov;

 aby bolo zaručené, že financovanie SPP zohľadnilo postupy šetrné ku včelám, ako 
napríklad stanovenie plôch využívaných v ekologickom záujme (SIE);

 podniknúť opatrenia s cieľom minimalizovania úmrtnosti opeľovačov;
 s cieľom poskytnúť jasné definície, zmeniť smernicu o mede (Smernice 2001/110/EK) 

a zaviesť prísnejšie pravidlá označovania medu a iných včelárskych produktov;
 v oblasti produkcie medu propagovať harmonizáciu právnych predpisov členských 

štátov.

Navyše, odsek 18 nariadenia zdôrazňuje význam biodiverzity pre zdravie a dobré životné 
podmienky včiel; pripomína, že včelárske oblasti patria medzi oblasti ekologického záujmu v 
rámci ekologizácie SPP; a vyzýva Komisiu, semenárov a poľnohospodárov, aby presadzovali 
systémy šľachtenia kvalitných rastlín a medzi selekčné kritériá zaradili preukázateľne vysokú 
medonosnosť a peľodajnosť s prioritným zameraním na maximálnu biologickú diverzitu 
miestnych druhov a odrôd prispôsobených miestnym podmienkam. Je zaujímavé, že odsek 23 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli opatrenia na posilnenie právnej ochrany a 
zvýšenie finančnej podpory pre miestne ekotypy a populácie včely medonosnej v celej EÚ, 
okrem iného prostredníctvom právnej ochrany chránených území pre miestne endemické 
včely medonosné;

Na riešenie problému s inváznymi nepôvodnými druhmi a inými hrozbami uznesenie tiež 
zahrnulo tento odsek 28:
„(Európsky parlament) berie na vedomie, že zdravá včela má väčšie predpoklady odolať 
parazitom, ochoreniam a predácii; rozumie, že niektoré invázne nepôvodné druhy, ako je 
klieštik Varroa destructor, malý úľový chrobák (Aethina tumida), sršeň ázijský (tento druh je 
mimoriadne agresívny k ostatným druhom hmyzu), a mor včelieho plodu, ako aj niektoré 
patogény, napríklad patogény vyvolávajúce nozematózu, patria k hlavným príčinám úmrtnosti 
včiel a spôsobujú včelárom závažné hospodárske škody; potvrdzuje svoju podporu pilotnému 
projektu, ktorý rozbehol Európsky parlament v súvislosti s programom šľachtenia a selekcie 
zameraným na výskum odolnosti voči klieštikovi Varroa destructor; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby podporili celoúniový aplikovaný výskum účinnými programami 
šľachtenia, ktorých výsledkom budú druhy včiel odolné voči inváznym druhom a chorobám 

5

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0493+0+DOC+XML+V0//SK
6 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0057_SK.html
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a vyznačujúce sa dobrým hygienickým prejavom z hľadiska varroatolerancie; vzhľadom na 
riziko, že niektoré invázne nepôvodné druhy ako klieštik Varroa destructor si dokážu vyvinúť 
odolnosť voči niektorým veterinárnym liekom, odporúča členským štátom, aby každý rok 
testovali mieru odolnosti roztočov voči rôznym účinným látkam použitým vo veterinárnych 
liekoch; navrhuje, aby sa pokračovalo v nevyhnutnom boji proti klieštikovi Varroa destructor 
na úrovni EÚ.“ 

Vo svojom nadväzujúcom dokumente, ktorý reagoval na uznesenie Európskeho parlamentu, 
Komisia uviedla, že súhlasí s mnohými myšlienkami, ktoré sa objavili v uznesení, čo je 
dôvodom, prečo vo väčšine prípadov prijala opatrenia súvisiace s konkrétnymi požiadavkami, 
a zdôraznila, že z uznesenia jasne vyplýva politická podpora, ktorá by zabezpečila budúcu 
podporu včelárskeho sektoru.

Balík právnych predpisov, ktorý predložila Komisia v roku 2018 na SPP po roku 2020, 
upravuje časť venovanú včelárskemu sektoru v rámci navrhovaného nariadenia o 
strategických plánoch SPP. V odôvodnení 35 návrhu Komisie sa uvádza, že včelárstvo by 
malo ostať sektorom, na ktorý sa vzťahuje široká škála opatrení, ktoré majú byť zriadené na 
úrovni Európskej únie, zatiaľ čo v odôvodnení 36 sa uvádza, že včelárstvo by malo byť 
jedným z dvoch sektorov, v ktorých EÚ naďalej poskytuje finančnú pomoc; „aby sa 
neohrozilo dosiahnutie doplnkových cieľov, ktoré platia konkrétne pri týchto typoch 
intervencií“.

Správa prijatá vo výbore AGRI z 2. apríla 20197 v súvislosti s navrhovaným 
nariadením o strategických plánoch SPP obsahuje významné množstvo doplňujúcich návrhov, 
ktoré vyvíjajú snahy na zlepšenie podpory včelárskeho sektoru, vrátane zdravia včiel. 
Doplňujúce návrhy, ktoré boli prijaté vo výbore AGRI sa venujú intervenciám, medzi nimi aj 
týmto (zmeny, ktoré Komisii navrhol výbor AGRI sú tu vyznačené hrubým písmom):

 technická pomoc včelárom a včelárskym organizáciám vrátane podpory osvedčených 
postupov, informácií a propagácie a základné a ďalšie vzdelávanie a odborná 
príprava (pozmeňujúci návrh 313);

 zriaďovanie a/alebo rozvoj vnútroštátnych sietí v oblasti zdravia včiel (pozmeňujúci 
návrh 315);

 opatrenia na podporu vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych laboratórií na 
analýzu včelárskych výrobkov, strát včiel alebo poklesov produktivity a látok, ktoré 
pre včely môžu byť toxické (pozmeňujúci návrh 316);

 opatrenia na zachovanie alebo zvýšenie existujúceho počtu populácií včiel 
(pozmeňujúci návrh 317);

 opatrenia na zvýšenie genetickej diverzity (pozmeňujúci návrh 327);
 opatrenia na podporu mladých alebo nových včelárov (pozmeňujúci návrh 328).

Pozmeňujúci návrh 329 má za cieľ zvýšiť finančnú pomoc Únie pri intervenciách vo 
včelárskom sektore na maximálne 75 % z výdavkov (maximálny pomer v návrhu Komisie je 
50 %).

Malo by sa však zdôrazniť, že správa výboru AGRI nepredstavuje oficiálne stanovisko 
Európskeho parlamentu, nakoľko bola táto správa prijatá ešte počas predchádzajúceho 

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

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_SK.html
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volebného obdobia, a teda sa o nej rokuje v novozvolenom výbore AGRI, pred tým, ako bude 
predložená na prijatie v pléne.

Okrem toho Európsky parlament nedávno prijal, 21. októbra 2019, uznesenie o posúdení 
vplyvu prípravkov na ochranu rastlín na včelách. Európsky parlament v tomto uznesení 
vyjadril nesúhlas s prijatím návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 
546/2011, a vyzval Komisiu, aby predložila nové nariadenie, ktoré berie do úvahy najnovšie 
vedecké a technické vedomosti v tejto problematike vrátane rizika chronickej toxicity pre 
včely a účinkov pesticídov na iných opeľovačov8.

Koordinátori výboru AGRI vážne vezmú do úvahy, prostredníctvom legislatívneho postupu o 
SPP po roku 2020, žiadosti predkladateľov petícií týkajúcich sa problémov so zdravím včiel a 
dobrými životnými podmienkami včiel medonosných, čo bolo spôsobené nekalými 
praktikami, nakoľko sú si vedomí, že včelársky sektor zohráva kritickú úlohu pri zachovávaní 
biodiverzity a pri produkcii jedla v Únii.  

S pozdravom,

Norbert LINS

8https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0149_SK.pdf
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PRÍLOHA III
Váž. pani Dolors Montserrat
Predsedkyňa
Výbor pre petície
SPINELLI 10E101
Brusel

Ref. č.:  IPOL-COM-AGRI  D(2019) 

Vec:  Stanovisko k petícii č. 0315/2019 o zrušení článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 
o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

Vážená pani Montserrat,

výbor pre petície postúpil listom z 23. októbra 2019 príslušnú petíciu Výboru pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka na vyjadrenie stanoviska.

Predkladateľ tejto petície upriamuje pozornosť na obmedzenia navrhované Európskym 
parlamentom, ktorými výrobcovia vegetariánskeho a vegánskeho jedla nemôžu používať 
terminológiu, ktorá sa zvyčajne používa na opis mäsa. Predkladateľ zdôrazňuje, že neexistuje 
dôkaz o tom, že by takéto pomenovanie viedlo k zmäteniu konzumentov v Európskej únii, a 
dôrazne namieta proti tvrdeniu, že to tak je.  Navrhované obmedzenia považuje za zjavne 
znevažujúce pre vegetariánskych/vegánskych konzumentov a za obštrukčné pre tie osoby, 
ktoré sa snažia zvýšiť svoj príjem rastlinných výrobkov.

Koordinátori výboru AGRI počas svojej schôdze 4. decembra 2019 vzali na vedomie 
predmetnú petíciu.

Obmedzenia, na ktoré sa odvolával predkladajúci, boli navrhnuté v správe o návrhu Komisie 
Výboru Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI), ktorým sa 
mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s 
poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) a 
ktorým sa doplňuje niekoľko iných nariadení. Správa prijatá výborom AGRI 1. apríla 2019 je 
súčasťou troch správ, ktoré boli prijaté výborom AGRI v súvislosti s legislatívnym balíkom 
predloženým Komisiou o spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020. 

Príslušný pozmeňujúci návrh (pozmeňujúci návrh 165 správy) má za cieľ vyhradiť rozsah 
názvov využívaných pre mäsové výrobky a mäsové prípravky podľa článku 2017 nariadenia 
(EÚ) 1169/2011, výhradne pre výrobky obsahujúce mäso. Chcel by som zdôrazniť, že 
spravodajca, ktorý navrhol tento pozmeňujúci návrh (Eric Andrieu S&D/FR), tak urobil s 
cieľom ochrániť pomenovania a názvy súvisiace s mäsom mysliac si, že tým predstaví 
príležitosť pre vegetariánske a/alebo vegánske značky vytvoriť na trhu novú terminológiu.

Pri tejto príležitosti by som rád spomenul konečné rozhodnutie Európskeho súdneho dvora zo 
14. júna 2017 vo veci C-422/6 („TofuTown“), ktoré potvrdilo reštriktívny výklad príslušných 
ustanovení nariadenia o spoločnej organizácii trhov. Súd rozhodol, že mliekarenské výrazy 
môžu byť v Únii použité len pri predaji mliečnych výrobkov, ktorých definícia mlieka 
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zodpovedá požiadavkám stanoveným v bode 1 – časť III prílohy VII nariadenia o spoločnej 
organizácii trhov. V nej sa okrem iného píše, že „mlieko“ je výhradne bežný výlučok 
mliečnych žliaz cicavcov získaný z jedného alebo viacerých dojení. Základnou zásadou je, že 
označenia mliečnych výrobkov sú vyhradené len pre živočíšne produkty a nemôžu byť 
použité pri žiadnom inom produkte, aj keby boli použité pojmy objasnené inými opisnými 
pojmami a uvádzali, že daný produkt je rastlinného pôvodu, pokiaľ daný produkt nie je 
uvedený na zozname príslušného jazyka v prílohe I stanoviska Komisie 2010/791/EÚ. Súd 
taktiež uzavrel, že taký výklad príslušného právneho predpisu nie je v rozpore so zásadou 
proporcionality alebo zásadou rovnakého zaobchádzania.

Malo by sa však zdôrazniť, že správa výboru AGRI z 1. apríla 2019, vrátane príslušného 
doplňujúceho návrhu, zatiaľ nepredstavuje oficiálne stanovisko Európskeho parlamentu, 
nakoľko už bola táto správa prijatá počas predchádzajúceho volebného obdobia, a teda sa o 
nej rokuje v novozvolenom výbore AGRI, pred tým, ako bude predložená na prijatie v pléne. 
Text prijatý v pléne bude tvoriť pozíciu Európskeho parlamentu v prvom čítaní. 

Výbor AGRI určite vezme do úvahy obavy, ktoré vyjadril predkladateľ petície počas ďalšieho 
kroku legislatívneho postupu.

S pozdravom,

Norbert LINS
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PRÍLOHA IV

8.1. Zoznam aktuálnych žiadostí výborov o iniciatívne správy 

8.2. Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Vytváranie podmienok na zvýšenie 
dlhodobej ambície – Správa o pokroku opatrení EÚ v oblasti klímy za rok 2019
COM(2019) 559 final – SWD(2019) 396 final

 
8.3. Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v 

Generálnej rade Svetovej obchodnej organizácie
COM(2019) 563 final – 2019/0245 (NLE)

8.4. Odporúčanie na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania s cieľom zmeniť 
Medzinárodnú dohodu o cukre z roku 1992
COM(2019) 595 final

8.5. Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa 
otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné 
výrobky a stanovuje ich správa
COM(2019) 596 final – 2019/0264 (NLE)

8.6. Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa 
pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých 
poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov
COM(2019) 599 final – 2019/0265 (NLE)

8.7. Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/... prijaté po spoločnej dohode so zvolenou 
predsedníčkou Komisie, ktorým sa prijíma zoznam ďalších osôb navrhnutých Radou 
na vymenovanie za členov Komisie a ktorým sa zrušuje a nahrádza rozhodnutie (EÚ) 
2019/1393
12763/19

8.8. Rozhodnutie Rady, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Únie v 
rámci riadiaceho orgánu Medzinárodnej zmluvy o genetických zdrojoch rastlín pre 
výživu a poľnohospodárstvo pokiaľ ide o niektoré návrhy predložené na schválenie 
počas ich ôsmeho zasadnutia 
13057/19 LIMITE9

8.9. Stanovisko Rady (EÚ) 2019/... z ... o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie 
zaujať v Generálnej rade Svetovej obchodnej organizácie, pokiaľ ide o prijatie 
rozhodnutia o preskúmaní Dohovoru o správe colných kvót pre poľnohospodárske 
výrobky
13662/19

8.10. Výbor regiónov (CdR) – Stanovisko na tému lepšia komunikácia v oblasti politiky 
súdržnosti

9 Dokument je k dispozícii v kancelárii sekretariátu výboru AGRI v dohodnutom termíne. 

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://epadesres/public/docs_autres_institutions/conseil/2019/13662
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COTER-VI/053

8.11. Európsky hospodársky a sociálny výbor – Príspevok k pracovnému programu 
Európskej komisie na rok 2020 

8.12. Stanovisko národného parlamentu týkajúce sa hodnotenia obchodných noriem 
(nariadenie č. 1308/2013)
– Bavorský zemský snem

8.13. Ayuntamiento de Benabarre – Návrh týkajúci sa hospodárskych zvierat

8.14. Ayuntamiento de Conil de la Frontera – Návrh týkajúci sa americkej hrozby ciel na 
andalúzske výrobky

5. decembra 2019 od 10.30 do 13.00 h

Spoločná schôdza výborov AGRI, PETI a ENVI

11. Verejné vypočutie na tému Prehodnotenie populácie vlka v EÚ

Rečníci: Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Echegaray Fernández (Ekológovia v akcii), 
Stanislav Bergant (Združenie organických farmárov a 50 ďalších MVO), Stanilav Bergant 
(Združenie organických farmárov, Slovinsko), Luigi Boitani (IUCN/SSC Iniciatíva veľkých 
mäsožravcov pre Európu), Geneviève Carbone (vedecká pracovníčka etnozoológii a etológii), 
Michal Wiezik, Tilly Metz, Ulrike Müller, Susanna Ceccardi, Anne Sander, Franc Bogovič, 
Simone Schmiedtbauer, Peter Jahr, Margrete Auken, Eleonora Evi, Marco Cipriani (GR 
ENVI), Arie Trouwborst (univerzita v Tilburgu), Ilpo Kojola (Natural Resources Institute, 
Fínsko), 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 (Organizácia pre poľnohospodárstvo a zdravotníctvo, 
Holandsko), Norbert Lins, John Linnell (Nórsky inštitút pre výskum prírody), Michèle 
Boudoin (COPA – Cogeca), Jacques Blanc (Výbor regiónov), Irène Tolleret, Bronis Ropė

12. Rôzne otázky

Žiadne.

13. Nasledujúce schôdze

• 6. januára 2020 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)
• 22. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h
• 23. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

Schôdza sa skončila o 13.07 h.

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_sk
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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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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 
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Europe), Geneviève Carbone (Ethnozoology and ethology), Arie Trouwborst (Tilburg University), Ilpo Kojola (Natural Resources 
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