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Evropski parlament
2019-2024

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

AGRI_PV(2019)1204_1

ZAPISNIK
seje 4. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

in 5. decembra 2019 od 9.00 do 13.00

V BRUSLJU

Seja se je začela v sredo, 4. decembra 2019, ob 9.08. Vodil jo je predsednik Norbert Lins.

1. Sprejetje dnevnega reda AGRI_OJ(2019)1204_1

Dnevni red je bil sprejet.

2. Sporočila predsednika
Predsednik je poslance obvestil, da je seja obora AGRI 6. januarja 2020 odpovedana.

3. Razrešnica za leto 2018: splošni proračun EU – Evropska komisija
AGRI/9/01029

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

Pripravljavec mnenja: Attila Ara-Kovács

Obravnava osnutka mnenja

Govorili so: Norbert Lins, Attila Ara-Kovács, Herbert Dorfmann, Asger Christensen, Martin 
Häusling, Zbigniew Kuźmiuk, Christina Borchmann (GD za kmetijstvo in razvoj podeželja)

4. Politika konkurence – letno poročilo za leto 2019
AGRI/9/01633

2019/2131(INI) PA – PE643.188v01-00



PE644.947v02-00 2/27 PV\1196287SL.docx

SL

Pripravljavka mnenja: Isabel Carvalhais

Obravnava osnutka mnenja

Govorili so: Norbert Lins, Isabel Carvalhais, Daniel Buda, Atidzhe Alieva-Veli, Bert-Jan 
Ruissen, Bronis Ropė, Clara Aguilera, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, Philippe 
Chauve (GD za konkurenco)

5. Vzpostavitev programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in 
srednjimi podjetji, in evropsko statistiko

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

Poročevalec: Brando Benifei

Poročanje poročevalke odbora AGRI Simone Schmiedtbauer (PPE) o tekočih pogajanjih

Govorila sta: Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Seja je bila prekinjena ob 10.00, sledil pa ji je sestanek koordinatorjev brez navzočnosti 
javnosti.

* * *

6. Sestanek koordinatorjev

Koordinatorji so se sestali brez navzočnosti javnosti. Odbor je njihove sklepe sprejel v sredo, 
5. decembra 2019.

* * *

Seja se je nadaljevala ob 14.39. Vodil jo je predsednik Norbert Lins.

7. Finančna disciplina od proračunskega leta 2021 naprej in Uredba (EU) št. 
1307/2013 glede prožnosti med stebroma za koledarsko leto 2020

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

Izmenjava mnenj

Govorili so: Norbert Lins, Elsi Katainen, Veronika Vrecionová, Ivan David, Mairead 
McGuinness, Jérémy Decerle, Daniel Buda, Luke Ming Flanagan, Michael Niejahr (GD za 
kmetijstvo in razvoj podeželja)

8. Javna predstavitev o reformi skupne kmetijske politike

Govorili so: Norbert Lins, Seb Dance (GD za okolje), Harald Grethe (Humboldtova univerza 
v Berlinu), Saara Kankaanrinta (Baltic Sea Action Group Foundation), Peter Jahr, Maria 
Noichl, Martin Hlaváček, Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen, Luke Ming Flanagan, Jarosław 
Kalinowski, Ulrike Müller, Juozas Olekas, Clara Aguilera, Simone Schmiedtbauer, Mazaly 
Aguilar, Jan Huitema, Carmen Avram, Mairead McGuinness, Daniel Buda, Anne Sander, 
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Herbert Dorfmann, Irène Tolleret, Bronis Ropė, Anna Deparnay-Grunenberg, Martin Pycha 
(Zadružna zveza Češke republike), Joao Pacheco (možganski trust 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 (Odbor regij), Michael Niejarhr (GD za 
kmetijstvo in razvoj podeželja)

Seja je bila prekinjena ob 18.37 in se je nadaljevala v četrtek, 5. decembra 2019, ob 9.11. 
Vodil jo je predsednik Norbert Lins.

9. Predstavitev študije o zaposlovanju v kmetijstvu EU: trenutni izzivi in prihodnji 
obeti. Predstavitev sta opravila Ambre Maucorps in Bernd Schuh (OIR GmbH, 
Avstrija). Študijo je zahteval odbor AGRI, naročil in vodil pa jo je tematski sektor 
B.

Govorili so: Norbert Lins, Bernd Schuh (OIR, GmbH, Avstrija), Ambre Maucorps (OIR, 
GmbH, Avstrija), Daniel Buda, Peter Jahr, Carmen Avram, Juozas Olekas, Michaela 
Šojdrová, Sarah Wiener, Marlene Mortler, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Ivan David, Bronis 
Ropė, Krzysztof Jurgiel, Simone Schmiedtbauer, Jérémy Decerle, Ruža Tomašić, Gijs 
Schilthuis (GD za kmetijstvo in razvoj podeželja)

10. Sprejetje priporočil koordinatorjev odbora AGRI

1. IZMENJAVA MNENJ S POROČEVALCI O ZAKONODAJNIH PREDLOGIH NA 
PODROČJU SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE – NASLEDNJI KORAKI

Sklepi: potrdi se ponovno odprtje točk/členov iz Priloge I.
Poročevalcu in poročevalcem v senci se naroči, naj skušajo doseči čim širši 
konsenz v zvezi s točkami/členi na seznamu, da bi politične skupine vložile 
predloge sprememb na plenarnem zasedanju.
V zvezi s postopkom:
– še naprej vabiti poročevalca odbora ENVI na sestanke poročevalcev v senci 
glede uredbe o strateških načrtih SKP, na katerih veljajo enaka pravila, kot se 
uporabljajo pri trialogih;
– poročevalci v senci odbora ENVI se lahko udeležijo sestankov poročevalcev 
v senci glede uredbe o strateških načrtih SKP zgolj kot opazovalci. 

Koordinatorji so potrdili, da si bodo prizadevali za sprejetje mnenja na plenarnem zasedanju 
v juniju 2020.

2. DODELITEV MNENJ

2.1. Samoiniciativno poročilo odbora ENVI z naslovom „Okrepitev ukrepov EU za zaščito 
in obnovo svetovnih gozdov“ – COM(2019)0352 

Sklepa: odbor AGRI bo pripravil mnenje. 
Mnenje je dodeljeno skupini S&D za 1 točko.

file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0352
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2.2. Zakonodajno samoiniciativno poročilo odbora ENVI z naslovom „Pravni okvir EU za 
zaustavitev in obrnitev trenda krčenja gozdov po svetu, ki ga povzroča EU“

Sklep: odbor AGRI bo pripravil osnutek mnenja in zaprosil za status pridruženega 
odbora.

Mnenje je dodeljeno skupini Verts/ALE za 1 točko.

2.3. Samoiniciativno poročilo odbora EMPL z naslovom „Vplivi pravil EU na prosti 
pretok delavcev in storitev: mobilnost delovne sile znotraj EU kot pripomoček za 
usklajevanje potreb in spretnosti trga dela“

Sklep: odbor AGRI bo pripravil mnenje. 
Mnenje je dodeljeno skupini ECR za 1 točko.

2.4. Samoiniciativno poročilo odbora EMPL z naslovom „Odraščanje stare celine – 
možnosti in izzivi v zvezi s politiko na področju staranja po letu 2020“

Sklep: odbor AGRI bo pripravil mnenje. 
Mnenje je dodeljeno skupini GUE/NGL za 1 točko.

3. SAMOINICIATIVNA POROČILA

3.1. Samoiniciativna poročila za leto 2020

Sklep: naslednje samoiniciativno poročilo bo predloženo v odobritev konferenci 
predsednikov odborov:

– Pomembna vloga kmetov EU pri razvijanju kmetijske komponente pri t. i. 
strategiji od vil do vilic.

3.2. Prošnja odbora INTA za samoiniciativno poročilo z naslovom „Pomen hrane in 
kmetijstva v mednarodnih trgovinskih sporazumih“

Sklep: preloženo

3.3. Poročilo o izvajanju dobrobiti živali

Sklep: naročiti GD za parlamentarne raziskovalne storitve, naj v povezavi s pripravo 
poročila o izvajanju izvede študijo. 

4. PREDSTAVITVE IN MISIJE 

4.1. Misija odbora AGRI v Španiji (v prvi polovici leta 2020)

Sklep: odbor AGRI bo na misiji v Španiji obiskal regijo Estremaduro (od 24. do 26. 
februarja 2020).

4.2. Javna predstavitev odborov PETI in AGRI o obravnavanju kmetov v Evropi na pošten 
in pravičen način

Sklep: organizacija omenjene javne predstavitve skupaj z odborom PETI.

5. PROŠNJE ZA VKLJUČITEV TOČK NA DNEVNE REDE PRIHODNJIH SEJ 
ODBORA
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5.1. Predlog sekretariata – povabiti predstavnika Komisije (GD za kmetijstvo in razvoj 
podeželja), da predstavi nedavno sklenjeni sporazum o geografskih označbah EU-
Kitajska

Sklep: povabiti predstavnika Komisije (GD za kmetijstvo in razvoj podeželja) na eno izmed 
naslednjih sej odbora AGRI, naj posreduje najnovejše informacije o 
sporazumu o geografskih označbah EU-Kitajska.

5.2. Prošnja misije v Avstralijo naslovljena na EU za izmenjavo mnenja z avstralskim 
ministrom za kmetijstvo v času seje odbora AGRI 22. januarja 2020

Sklep: organizirati izmenjavo mnenj z avstralskim ministrom za kmetijstvo 22. januarja 
2020. 

5.3. Prošnja Paola De Castra (S&D, Italija) – izmenjava mnenja o stanju uvoza riža 
japonica v EU

Sklep: povabiti predstavnika Komisije (GD za kmetijstvo in razvoj podeželja) na eno izmed 
naslednjih sej odbora AGRI, da bi predstavil stanje na tem področju.

5.4. Prošnja skupine PPE – izmenjava mnenj o afriški prašičji kugi 

Sklep: povabiti predstavnika Komisije (GD za zdravje in varnost hrane) na eno izmed 
naslednjih sej odbora AGRI, da predstavi trenutno stanje v zvezi z afriško 
prašičjo kugo.

5.5. Delegirani akt o spodbujanju

Sklep: povabiti predstavnika Komisije (GD za kmetijstvo in razvoj podeželja), ki bo obvestil 
poslance o nedavnih dogodkih.

6. DRUGI SKLEPI

6.1. Izmenjava mnenj s plačilnimi agencijami o vplivih izvajanja novega modela 
izvajanja

Sklep: povabljene bodo štiri plačilne agencije:
Nemčija, Portugalska, Poljska in Italija (Benečija).

6.2. Imenovanje stalnih poročevalcev za različna vprašanja v zvezi s komitologijo

Sklepa: ohraniti sedanji sistem nadzora za delegirane in izvedbene akte iz 8. zakonodajnega 
obdobja.

Politične skupine so pozvane, da sekretariat obvestijo o imenovanju novih 
stalnih poročevalcev. 

6.3. Organizacija srečanja koordinatorjev odbora AGRI in članov Evropskega računskega 
sodišča (senat I)

Sklep: organizirati srečanje med koordinatorji odbora AGRI in člani Evropskega 
računskega sodišča (senat I).
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6.4. Posodobljena strategija o biogospodarstvu z naslovom „Trajnostno biogospodarstvo 
za Evropo: krepitev povezave med gospodarstvom, družbo in okoljem“

Sklep: odbor AGRI bo o posodobljeni strategiji o biogospodarstvu pripravil vprašanje za 
ustni odgovor.

6.5. Konferenca o prihodnosti Evrope – prispevek odbora AGRI

Sklepa: odbor AGRI bo za spremljanje dogajanja na tem področju imenoval stalnega 
poročevalca.
Zanimane je izrazila skupina Renew.

6.6. Raziskovalni program Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja za prvo polovico 
leta 2020

Sklepa: odbor AGRI bo pri tematskem sektorju B naročil naslednja raziskovalna projekta, ki 
naj bi se izvedla v prvi polovici leta 2020:
– „Zeleni dogovor in skupna kmetijska politika: vpliv politike na prilagajanje 
kmetijskih praks in ohranjanje naravnih virov EU“
– „Izzivi in možnosti za opuščanje kmetijskih zemljišč po letu 2020“ 

6.7. Prošnja Evropskega računskega sodišča: prispevek odbora AGRI k delovnemu 
programu Evropskega računskega sodišča za leto 2021

Sklep: politične skupine se pozove, naj prispevke za delovni program Evropskega 
računskega sodišča za leto 2021 pošljejo sekretariatu do 10. januarja 2020 do 
12.00.

7. PETICIJE 

7.1. Peticija št. 1124/2018, ki jo vlaga D. S., državljan Poljske, skupaj z dvema 
podpisoma, o dobrobiti medonosnih čebel

7.2. Peticija št. 0315/2019, ki jo vlaga O. T., državljan Združenega kraljestva, o potrebi 
po preklicu člena 17 Uredbe (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih 
potrošnikom

Sklep: osnutka mnenja o omenjenih peticijah, navedenih v Prilogi II in III, sta bila 
odobrena.

7.3. Peticija št. 0344/2019, ki jo vlaga M.G., državljanka Poljske, o domnevni kršitvi 
zakona o vzreji in razmnoževanju vzrejnih živali in Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014

Sklep: odbor AGRI se bo s peticijo seznanil z in njegov predsednik bo o tem obvestil 
predsednico odbora PETI.

8. DRUGI DOKUMENTI V VEDNOST

Sklep: v zvezi z dokumenti v Prilogi IV se ne ukrepa.

9. INFORMACIJE

9.1. Stanje – dve znanstveni mnenji Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) o 
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zdravju in dobrem počutju kuncev, rejenih za proizvodnjo mesa v Evropi

Glede na neuradno prejete informacije bo agencija EFSA kmalu objavila dve znanstveni 
mnenji o zdravju in dobrem počutju kuncev v Evropi.

Prvo mnenje obravnava zdravje in dobro počutje kuncev, rejenih za proizvodnjo mesa. 
Drugo mnenje obravnava metode omamljanja in usmrtitve.

Kratko ozadje: Na pobudo odbora AGRI je Parlament julija 2018 naročil agenciji EFSA, 
naj pripravi mnenje o zdravju in dobrem počutju kuncev. Agencija EFSA je obljubila, da 
bo pripravila dve mnenji na to temo do konca meseca decembra 2019. Za podrobnejše 
informacije glede natančnejših ciljev obeh mnenj agencije EFSA lahko v svoji 
dokumentaciji najdete pismo, v katerem so bile v aprilu 2019 predsedniku odbora AGRI 
posredovane najnovejše informacije v zvezi z doseženim napredkom pri pripravljanju 
mnenj.

Takoj po objavi mnenj bo predstavnik agencije EFSA povabljen, naj ju predstavi na 
naslednji seji odbora AGRI.

***
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PRILOGA I

UREDBA O STRATEŠKIH NAČRTIH

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

Osnutek seznama točk za ponovno odprtje

Poročevalci v senci so se sestali 27. in 28. novembra 2019 in sprejeli naslednje sklepe 
(stolpec „Sklepi“):

(1) V DELJENI PRISTOJNOSTI ODBOROV 
AGRI/ENVI 

(2) V IZKLJUČNI PRISTOJNOSTI ODBORA 
AGRI (3) Sklep

(4) Člen 4(1)(b)(iii) – Opredelitev pojmov
(5) „Trajni pašnik“

(6) (7) odprto

(8) (9) Člen 4(1)(d) – Opredelitev pojmov
(10) „Aktivni kmet“/„pravi kmet“ (11) odprto

(12) Člen 5(1)(b) – Splošni cilji
(13) Okoljski in podnebni ukrepi

(14) (15) odprto

(16) Člen 6(1)(d) – Specifični cilji 
(17) Blažitev podnebnih sprememb

(18) (19) odprto

(20) Člen 6(1)(e) – Specifični cilji 
(21) Trajnostni razvoj

(22) (23) odprto

(24) Člen 6(1)(f) – Specifični cilji 
(25) Biotska raznovrstnost

(26) (27) odprto

(28) Člen 6(1)(g) – Specifični cilji 
(29) Mladi kmetje

(30) (31) odprto

(32) Člen 6(1)(h) – Specifični cilji 
(33) Zaposlovanje in kohezija

(34) (35) odprto

(36) Člen 6(1)(i) – Specifični cilji 
(37) Potrebe družbe na področju hrane in 
zdravja

(38)
(39) odprto

(40) Člen 11 – Pogojenost
(41) Načelo in področje uporabe

(42) (43) odprto

(44) Člen 12 – Pogojenost
(45) Dobri kmetijski in okoljski pogoji

(46) (47) odprto

(48) (49) Člen 141 – Neposredna plačila
(50) Vrste intervencij (51) zaprto

(52) (53) Člen 15 – Neposredna plačila (55) zaprto

1 Predlog spremembe 1817 o členu 14 in predlog spremembe 2472 (uvedba člena 28a – sheme za spodbujanje 
konkurenčnosti) sta bila sprejeta pravilno. Pripomba na glasovalnem seznamu (predlog spremembe 2472 
„odpade, če se zavrne drugi del predloga spremembe“) je bila zmotna in bi morala biti črtana. Zaradi 
pomanjkanja časa in velikega števila predlogov sprememb je bil popravljen samo predsednikov glasovalni 
seznam. 
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(54) Zmanjšanje plačil
(56) (57) Člen 16 – Neposredna plačila – 

nevezana
(58) Minimalne zahteve

(59) zaprto

(60) (61) Člen 172 – Neposredna plačila – 
dohodkovna podpora za trajnostnost
(62) Splošna pravila

(63) zaprto

(64) (65) Člen 18 – Neposredna plačila – 
dohodkovna podpora za trajnostnost
(66) Znesek podpore na hektar

(67) zaprto

(68) V DELJENI PRISTOJNOSTI ODBOROV 
AGRI/ENVI

(69) V IZKLJUČNI PRISTOJNOSTI ODBORA 
AGRI (70)

(71) (72) Člen 26 – Neposredna plačila
(73) Dopolnilna prerazporeditvena 
dohodkovna podpora za trajnostnost

(74) zaprto

(75) Člen 28 – Neposredna plačila 
(76) Sheme za podnebje in okolje

(77) (78) odprto

(79) (80) Člen 29 – Vezana neposredna plačila
(81) Splošna pravila (82) zaprto

(83) Člen 42(c) – Sektorska podpora: sadje in 
zelenjava
(84) Cilji v sektorju sadja in zelenjave – 
raziskave in razvoj 

(85)

(86) odprto

(87) Člen 42(d) – Sektorska podpora: sadje in 
zelenjava
(88) cilji v sektorju sadja in zelenjave – 
proizvodna metoda

(89)

(90) odprto

(91) Člen 42(e) – Sektorska podpora: sadje in 
zelenjava
(92) Cilji v sektorju sadja in zelenjave – 
podnebne spremembe

(93)

(94) odprto

(95) Člen 42(h) – Sektorska podpora: sadje in 
zelenjava
(96) Cilji v sektorju sadja in zelenjave – 
potrošnja

(97)

(98) odprto

(99) Člen 43 – Sektorska podpora: sadje in 
zelenjava
(100) Vrste intervencij v sektorju sadja in 
zelenjave

(101)

(102) odprto

(103) Člen 51 – Sektorska podpora: vino
(104) Cilji v vinskem sektorju

(105) (106) odprto

(107) Člen 54(4) – Sektorska podpora: vino
(108) Posebna pravila za finančno pomoč 
Unije v vinskem sektorju

(109)
(110) odprto

2 O tem se razpravlja samo skupaj z drugimi členi o neposrednih plačilih – za ponovno odprtje tega člena ni 
potrebna večinska podpora.



PE644.947v02-00 10/27 PV\1196287SL.docx

SL

(111) Člen 55(e) – Sektorska podpora: hmelj
(112) Cilji in vrste intervencij v sektorju hmelja 
– proizvodne metode

(113)
(114) odprto

(115) Člen 55(f) – Sektorska podpora: hmelj
(116) Cilji in vrste intervencij v sektorju hmelja 
– podnebne spremembe

(117)
(118) odprto

(119) Člen 56(c) – Sektorska podpora: oljke
(120) Cilji v sektorju oljčnega olja in namiznih 
oljk – vpliv na okolje in podnebje

(121)
(122) odprto

(123) Člen 56(d) – Sektorska podpora: oljke
(124) Cilji v sektorju oljčnega olja in namiznih 
oljk – kakovost

(125)
(126) odprto

(127) Člen 59(d) – Sektorska podpora: drugi 
sektorji
(128) Cilji v drugih sektorjih – proizvodne 
metode

(129)

(130) odprto

(131) Člen 59(e) – Sektorska podpora: drugi 
sektorji
(132) Cilji v drugih sektorjih – podnebne 
spremembe

(133)

(134) odprto

(135) Člen 60 – Sektorska podpora: drugi 
sektorji
(136) Vrste intervencij

(137)
(138) odprto
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(139) V DELJENI PRISTOJNOSTI ODBOROV 
AGRI/ENVI

(140) V IZKLJUČNI PRISTOJNOSTI ODBORA 
AGRI

(141)

(142) Člen 64 – Razvoj podeželja
(143) Vrste intervencij za razvoj podeželja

(144) (145) odprto

(146) Člen 65 – Razvoj podeželja
(147) Okoljske, podnebne in druge 
upravljavske obveznosti

(148)
(149) odprto

(150) Člen 66 – Razvoj podeželja
(151) Naravne ali druge omejitve, značilne za 
posamezno območje

(152)
(153) odprto

(154) Člen 67 – Razvoj podeželja
(155) Slabosti, značilne za posamezno 
območje, ki izhajajo iz nekaterih obveznih zahtev

(156)
(157) odprto

(158) (159) Člen 70 – Razvoj podeželja 
(160) Obvladovanje tveganj (161) odprto

(162) Člen 71(8) – Razvoj podeželja
(163) Sodelovanje – omejitev podpore

(164) (165) odprto

(166) (167) Člen 86 – Finančne določbe
(168) Najnižja in najvišja dodeljena 
finančna sredstva – druga kot v členu 86(2)

(169) odprto

(170) Člen 86(2) – Finančne določbe
(171) Najnižja in najvišja dodeljena finančna 
sredstva – najnižji prispevki sklada EKSRP za 
strateške načrte

(172)

(173) odprto

(174) Člen 87 – Finančne določbe
(175) Sledenje odhodkom za podnebne ukrepe

(176) (177) odprto

(178) (179) Člen 903 – Finančne določbe
(180) Prožnost med dodeljenimi finančnimi 
sredstvi za neposredna plačila in dodelitvami 
iz sklada EKSRP

(181) odprto

(182) Člen 92 – Strateški načrt SKP 
(183) Ambicioznejši okoljski in podnebni cilji

(184) (185) odprto

(186) Člen 97(2)(a) – Strateški načrt SKP
(187) Intervencijska strategija – pregled 
okoljske in podnebne strukture

(188)
(189) odprto

(190) Člen 97(2)(b) – Strateški načrt SKP
(191) Intervencijska strategija – razlaga 
okoljske in podnebne strukture

(192)
(193) odprto

(194) (195) Člen 106 – Strateški načrt SKP 
(196) Odobritev strateškega načrta SKP (197) odprto

(198) (199) Člen 111(4)(a) – Usklajevanje in 
upravljanje
(200) Odbor za spremljanje – mnenje o 
strateškem načrtu SKP

(201) odprto

(202) Člen 123 – Spremljanje, poročanje in 
ocenjevanje

(204) (205) odprto

3 Prvotno niso bile vključene; postopek je bil odprt s podporo večine skupin.
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(203) Dodatek za uspešnost
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(206) V DELJENI PRISTOJNOSTI ODBOROV 
AGRI/ENVI

(207) V IZKLJUČNI PRISTOJNOSTI ODBORA 
AGRI

(208)

(209) Člen 124 – Spremljanje, poročanje in 
ocenjevanje
(210) Dodelitev dodatka za uspešnost

(211)
(212) odprto

(213) PRILOGA I
(214) KAZALNIKI UČINKA, REZULTATOV IN 
IZLOŽKOV NA PODLAGI ČLENA 7

(215)
(216) odprto

(217) PRILOGA II
(218) DOMAČA PODPORA STO NA PODLAGI 
ČLENA 10

(219)
(220) odprto

(221) PRILOGA III
(222) PRAVILA O POGOJENOSTI NA PODLAGI 
ČLENA 11

(223)
(224) odprto

(225) (226) PRILOGA IXaa (novo)4

(227) ZNESKI PODPORE ZA NEKATERE 
VRSTE INTERVENCIJ ZA RAZVOJ PODEŽELJA

(228) odprto

(229) PRILOGA XI
(230) ZAKONODAJA EU O OKOLJU IN 
PODNEBJU,
(231) K CILJEM KATERE BI MORALI PRISPEVATI 
STRATEŠKI NAČRTI SKP DRŽAV ČLANIC
(232) NA PODLAGI ČLENOV 96, 97 IN 103

(233)

(234) odprto

(235) PRILOGA XII
(236) POROČANJE NA PODLAGI KLJUČNEGA 
NIZA KAZALNIKOV NA PODLAGI
(237) ČLENA 128

(238)

(239) odprto

4 Prvotno ni bila vključena; postopek je bil odprt s podporo večine skupin.
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Horizontalna uredba o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske 
politike

COM(2018)0393 – SWD(2018)0301 – SEC(2018)0305

2018/0217 (COD)

Poročevalci v senci so se sestali 26. novembra 2019 in sprejeli naslednje sklepe:

(240) Zadeva (241) Členi 
(242) Upravljanje 
(243) Organ upravljanja, usklajevalni organ, plačilna 
agencija, certifikacijski organ

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

(245) Okvir smotrnosti 
(246) Kazalniki, akcijski načrti in sankcije

(247) 31, 35, 38, 39, 40, 47, 51, 52 in 53
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UREDBA O SUT

COM(2018)0394 – 2018/0218 (COD)

Osnutek seznama točk za ponovno odprtje

Poročevalci v senci so se sestali 26. novembra 2019 in sprejeli naslednje sklepe (stolpec 
„Sklepi“):

Uredba št. 1308/2013
Člen 68
Člen 75
Člen 93
Člen 94
Člen 99, odstavek 3
Člen 105
Člen. 153 – 1b
Člen 157
Člen 164
Člen 164, odstavek 4
Člen 166a (novo)
Člen 172a
Člen 172b
nov člen 206a (sprejet s pisnim postopkom)
Člen 219b (novo)
Člen 220-1
Člen 222 b (novo)
Člen 223 (samo za trge, na katerih se trguje s surovinami)
Priloga I –
Priloga VII, novi del 1a

Uredba št. 1151/2012
Člen 5, odstavek 1
Člen 5, odstavek 2
Člen 13, odstavek a
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PRILOGA II

Dolors Montserrat
Predsednica
Odbor za peticije
ASP 10E101
v Bruslju

Sklic: IPOL-COM-AGRI  D(2019) 

Zadeva: mnenje o peticiji št. 1124/2018 o dobrobiti medonosnih čebel

Spoštovana gospa Montserrat,

zahvaljujem se vam za pismo z dne 30. septembra 2019, s katerim ste Odboru za kmetijstvo in 
razvoj podeželja posredovali peticijo št. 1124/2018 za mnenje.

Vlagatelji peticije trdijo, da grožnje čebelam ne predstavlja samo povečana uporaba kemikalij 
v kmetijstvu, temveč tudi pomanjkljiva skrb za njihovo dobrobit. Menijo, da trenutna 
zakonodaja EU čebelam ne zagotavlja osnovnih prehranskih potreb in zaščite kot pri drugih 
domačih živalih. Poudarjajo, da bi morali čebelarji v prvi vrsti poskrbeti, da bodo imele 
čebele dovolj hrane, saj so podhranjene čebele bolj izpostavljene boleznim in večji 
umrljivosti. Vlagatelji peticije menijo, da je potrebno uvesti koncept dobrobiti čebel in 
finančno pomoč za čebelarje povezati z varstvom čebel. 

Odbor PETI je v povezavi s peticijo odgovoril, da je Komisija poudarila, da se lahko zgolj 
države članice odločijo sprejeti zakonodajo na področju dobrobiti čebel na državni ravni, saj 
takšna zakonodaja na ravni EU ne obstaja; ukrepi EU v zvezi s čebelarstvom so namenjeni 
ukrepom za podporo čebelarskega sektorja ter ohranjanje in upravljanje čebel, ki so bistvene 
za zagotavljanje trajnostnega kmetijstva. Komisija je navedla, da sedanja skupna kmetijska 
politika državam članicam ponuja več pripomočkov, ki jih lahko uporabijo za spodbujanje 
čebelarskega sektorja in ustvarjanje ugodnejšega okolja za čebele; mednje sodijo nacionalni 
čebelarski programi, ki jih vzpostavijo države članice. Prav tako k trajnostnemu čebelarstvu 
pripomorejo neposredna plačila, izplačana kmetom v okviru ukrepov za ozelenitev skupne 
kmetijske politike. 
Komisija se je sklicevala na svoj predlog za skupno kmetijsko politiko po letu 2020 in 
poudarila, da bodo čebelarski programi oblikovani kot sektorski intervencijski programi, ki se 
bodo nanašali izrecno na enega ali več konkretnih ciljev skupne kmetijske politike, zlasti na 
tiste, ki so vezani na okolje in podnebje. Čebelarski programi bodo postali del strateških 
načrtov, ki jih bodo pripravile države članice. Komisija je torej povedala, da ne namerava 
prevzeti nobene druge pobude, povezane z dobrobitjo čebel, in da lahko takšna pravila uredijo 
države članice na nacionalni ravni.

Koordinatorji odbora AGRI so se na sestanku 4. decembra 2019 podrobno seznanili z 
navedeno peticijo. 
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Odbor AGRI je večkrat izrazil zanimanje za zdravje medonosnih čebel in za izzive v 
čebelarskem sektorju v EU. Na podlagi samoiniciativnih poročil, ki jih je pripravil odbor 
AGRI, je Evropski parlament v zadnjih letih sprejel resolucijo z dne 15. novembra 2011 o 
zdravju medonosnih čebel in izzivih za čebelarski sektor5 ter resolucijo z dne 1. marca 2018 o 
možnostih in izzivih za čebelarski sektor EU6.

V resoluciji z dne 1. marca je na Komisijo naslovil več zahtev, in sicer:
 naj čebelarstvu zagotovi pomembno mesto v prihodnjih predlogih kmetijske politike;
 naj zagotovi trdna orodja politike in ustrezne ukrepe financiranja za čebelarski sektor; 

pozval je tudi k 50-odstotnemu povečanju sredstev EU za nacionalne čebelarske 
programe in da bi v novi shemi podpore za čebelarje v skupni kmetijski politiki po 
letu 2020 ustrezno upoštevali ekološko vlogo čebel pri opraševanju;

 naj zagotovi, da se bodo pri financiranju skupne kmetijske politike upoštevale čebelam 
prijazne prakse, na primer določitev površin z ekološkim pomenom;

 naj sprejme ukrepe za zmanjšanje smrtnosti opraševalcev;
 naj dopolni direktivo o medu (Direktiva 2001/110/ES) in določi jasne opredelitve ter 

uvede strožja pravila pri označevanju medu in čebeljih izdelkov;
 naj spodbuja harmonizacijo zakonodaje med državami članicami na področju ekološke 

pridelave medu.

Prav tako je v odstavku 18 te resolucije izpostavljen pomen biotske raznovrstnosti za zdravje 
in dobrobit čebel; opozoril jo je, da čebelarska območja sodijo med površine z ekološkim 
pomenom v okviru zelenitve pri skupni kmetijski politiki; poleg tega poziva Komisijo, 
pridelovalce semen in kmete, naj spodbujajo kakovostne sheme žlahtnjenja rastlin z visoko in 
dokazano medonosno ali pelodonosno zmogljivostjo po selekcijskih merilih, prednost pa naj 
ima čim večja biološka raznovrstnost lokalno prilagojenih vrst in sort iz lokalnega okolja; 
zanimivo je, da je v odstavku 23 poziva Komisijo in države članice, naj z ukrepi povečajo 
pravno zaščito in finančno podporo za lokalne ekotipe medonosnih čebel in populacij v vsej 
Uniji, tudi z lokalno pravno zaščito varstvenih območij endemičnih medonosnih čebel.

Resolucija v odstavku 28 obravnava vprašanje invazivnih tujerodnih vrst in druge nevarnosti:
„ (Evropski parlament) ugotavlja, da je zdrava čebela lažje kos zajedavstvu, boleznim in 
plenjenju; meni, da so nekatere tujerodne invazivne vrste, kot so pršica Varroa destructor, 
mali panjski hrošč (Aethina tumida), azijski sršen (vrsta, ki je izjemno agresivna do drugih 
žuželk), huda gniloba čebelje zalege in nekateri patogeni, kot je nosema, glavni vzroki za 
smrtnost čebel in čebelarjem povzročajo ogromno škodo; ponovno poudarja podporo 
pilotnemu projektu Evropskega parlamenta o vzrejnem in selekcijskem programu za raziskave 
o odpornosti varoje; poziva Komisijo in države članice, naj podprejo uporabne raziskave na 
ravni EU prek učinkovitih vzrejnih programov za vzrejo čebeljih sort, odpornih na invazivne 
vrste in bolezni in z značilnim vedenjem „na varozo občutljive higiene“; zaradi tveganja, da bi 
nekatere tujerodne invazivne vrste, kot je Varroa destructor, razvile odpornost na nekatera 
zdravila za uporabo v veterinarski medicini, države članice spodbuja, naj letno preverjajo 
raven odpornosti pršice na različne aktivne snovi, ki se uporabljajo v teh zdravilih; predlaga, 
naj bo boj proti varoji še naprej obvezen na ravni EU.“ 

5 https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0493+0+DOC+XML+V0//SL
6 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0057_SL.html
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V odgovoru na resolucijo Parlamenta je Komisija v svojem dokumentu o nadaljnjih ukrepih 
sklenila, da se strinja z več zadevami, izpostavljenimi v resoluciji, zato je v večini primerov 
že sprejela ukrepe v zvezi s posameznimi zahtevami, in poudarila, da je v resoluciji jasno 
izražena politična volja za nadaljnje zagotavljanje podpore za čebelarski sektor.

Zakonodajni sveženj, ki ga je v letu 2018 predložila Komisija za izvajanje skupne kmetijske 
politike po letu 2020, zajema poglavje o čebelarskem sektorju v okviru predlagane uredbe o 
strateških načrtih SKP. Uvodna izjava 35 predloga Komisije navaja, naj čebelarstvo ostane 
med sektorji, ki jih pokriva širok niz ukrepov in jih je treba določiti na ravni Unije, medtem 
ko uvodna izjava 36 navaja, da naj bi bilo čebelarstvo eno izmed dveh sektorjev, v katerih naj 
bi Unija še naprej nudila finančno pomoč; to je zato, „da se ne ogrozi doseganje dodatnih 
ciljev, ki so specifični za te vrste intervencij“.

Poročilo, ki ga je odbor AGRI sprejel 2. aprila 20197, o uredbi o strateških načrtih SKP 
vključuje precejšnje število sprememb za boljšo podporo čebelarskega sektorja, vključno z 
zdravjem čebel. Vrste intervencij, na katere se nanašajo predlogi sprememb, ki jih je sprejel 
odbor AGRI, so naslednje (predlogi sprememb odbora AGRI, dodani besedilu Komisije, so 
označeni s krepkim tiskom):

 tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev, vključno s spodbujanjem 
dobrih praks, informiranjem in obveščanjem javnosti ter osnovnim in nadaljnjim 
izobraževanjem in usposabljanjem (predlog spremembe 313);

 vzpostavljanje in/ali razvoj nacionalnih mrež za zdravje čebel (predlog spremembe 
315);

 ukrepi za podporo nacionalnim, regionalnim ali lokalnim laboratorijem pri analizi 
čebelarskih proizvodov, izgub čebel ali zmanjšanja produktivnosti ter snovi, ki bi 
lahko bile strupene za čebele (predlog spremembe 316);

 ukrepi za ohranjanje ali povečanje obstoječih populacij čebel (predlog spremembe 
317);

 ukrepi za povečanje genske raznovrstnosti (predlog spremembe 327);
 ukrepi za podporo mladim ali novim čebelarjem (predlog spremembe 328).

Poleg tega je namen predloga spremembe 329 povečati finančno pomoč Unije za intervencije 
v čebelarskem sektorju za največ 75 % odhodkov (predlog Komisije je bil 50 %). 

Vendar je ob tem treba poudariti, da poročilo odbora AGRI ne predstavlja uradnega stališča 
Parlamenta, saj je bilo poročilo sprejeto v preteklem mandatnem obdobju in zato bo o njem 
ponovno razpravljal novoizvoljeni odbor AGRI, preden se poročilo predloži v sprejetje na 
plenarnem zasedanju.

Poleg tega je Parlament nedavno, dne 21. oktobra 2019, sprejel resolucijo v zvezi z oceno 
učinka fitofarmacevtskih sredstev na medonosne čebele. V tej resoluciji je nasprotoval 
sprejetju osnutka uredbe Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 546/2011 in pozval Komisijo 
k predložitvi nove uredbe, ki upošteva najnovejša znanstvena in tehnična spoznanja na tem 
področju, vključno s tveganji za kronično toksičnost za čebele in učinki pesticidov na druge 

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

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_SL.html
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opraševalce8.

Koordinatorji odbora AGRI bodo pri zakonodajnem postopku o skupni kmetijski politiki po 
letu 2020 resno upoštevali zahteve vlagateljev peticij v zvezi z zdravjem čebel in težavami z 
dobrobitjo medonosnih čebel, ki so posledice zlorab, saj se ravni oni najbolj zavedajo ključne 
vloge čebelarskega sektorja za ohranjanje biotske raznovrstnosti in pridelavo živil v Uniji. 

Lep pozdrav

Norbert LINS

8 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0041_SL.pdf
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PRILOGA III
Dolors Montserrat
Predsednica
Odbor za peticije
ASP 10E101
v Bruslju

Sklic:  IPOL-COM-AGRI  D(2019) 

Zadeva: mnenje o peticiji št. 0315/2019 o preklicu člena 17 Uredbe (EU) št. 1169/2011 o 
zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom

Spoštovana gospa Montserrat,

z dopisom z dne 23. oktobra 2019 je Odbor za peticije posredoval omenjeno peticijo Odboru 
za kmetijstvo in razvoj podeželja za mnenje.

Vlagatelj peticije opozarja na omejitve, predlagane s strani Evropskega parlamenta, da bi 
preprečil proizvajalcem vegetarijanske in veganske hrane uporabo terminologije, ki se 
navadno uporablja za opisovanje mesa. Vlagatelj poudarja, da ni bil predložen noben dokaz, 
da bi med potrošniki v Evropski uniji prihajalo do zmede pri poimenovanju teh proizvodov, in 
odločno nasprotuje predpostavki, da bi bilo to res. Meni, da so predlagane omejitve očitno 
žaljive do potrošnikov, ki so vegetarijanci oz. vegani, ter do oseb, ki skušajo povečati vnos 
proizvodov na rastlinski osnovi.

Koordinatorji odbora AGRI so se na sestanku 4. decembra 2019 podrobno seznanili z 
omenjeno peticijo.

Omejitve, ki jih navaja vlagatelj, je predlagal Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) 
Evropskega parlamenta v svojem poročilu o predlogu Komisije, ki spreminja Uredbo (EU) št. 
1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni 
SUT) ter nekatere druge uredbe. Poročilo, sprejeto v odboru AGRI 1. aprila 2019, je del treh 
poročil, ki jih je sprejel odbor AGRI in se nanašajo na zakonodajni sveženj, ki ga je Komisija 
predložila za skupno kmetijsko politiko po letu 2020. 

Z navedenim predlogom spremembe (predlog spremembe 165 poročila) želi odbor omejiti 
uporabo več poimenovanj, ki se uporabljajo za mesne proizvode in mesne pripravke v skladu 
s členom 17 Uredbe (EU) št. 1169/2011 izključno za opisovanje proizvodov, ki vsebujejo 
meso. Poudariti želim, da je poročevalec, ki je priporočil zadevno spremembo predloga (Eric 
Andrieu S&D/Francija), želel zaščititi izraze in imena, povezane z mesom, in menil, da je to 
hkrati tudi priložnost za vegetarijanske in/ali veganske znamke, da določijo svojo 
terminologijo za uporabo na trgu.

Ob tej priložnosti bi omenil končno sodbo Evropskega sodišča z dne 14. junija 2017 v zadevi 
št. C-422/16 (TofuTown), ki je potrdila restriktivno razlago ustreznih določb uredbe o 
vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov. Sodišče je razsodilo, da se izrazi za 
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mlečne izdelke v Uniji lahko uporabljajo samo za trženje mlečnih izdelkov, pri katerih je 
opredelitev mleka skladna z zahtevami, določenimi v točki 1 v delu III Priloge VII uredbe o 
vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov. Med drugim je navedlo, da 
„mleko“ pomeni samo običajni izloček mlečnih žlez, pridobljen z eno ali več molžami. 
Temeljno načelo je, da je uporaba označb za mlečne izdelke omejena izključno na proizvode 
živalskega izvora in se ne smejo uporabljati za druge proizvode, tudi če so ti izrazi pojasnjeni 
z uporabo opisnih izrazov, ki označujejo rastlinsko poreklo zadevnega proizvoda, razen če je 
proizvod naveden v ustreznem jeziku v Prilogi 1 k Sklepu Komisije 2010/791/EU. Sodišče je 
razsodilo tudi, da takšna razlaga ustrezne zakonodaje ni v nasprotju z načeloma sorazmernosti 
ali načelom enakega obravnavanja oseb.

Vendar je ob tem treba poudariti, da poročilo odbora AGRI z dne 1. aprila 2019 kot tudi 
omenjeni predlog spremembe nista uradno stališče Parlamenta, saj je bilo poročilo sprejeto v 
preteklem mandatnem obdobju in zato bo o njem ponovno razpravljal novoizvoljeni odbor 
AGRI, preden se poročilo posreduje v sprejetje na plenarnem zasedanju. Besedilo, ki bo 
sprejeto na plenarnem zasedanju, bo tudi uradno stališče Parlamenta v prvi obravnavi. 

Odbor AGRI bo zagotovo upošteval vse pomisleke, ki jih je vlagatelj peticije navedel v 
naslednjem koraku zakonodajnega postopka.

Lep pozdrav

Norbert LINS
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PRILOGA IV

8.1. Seznam najnovejših prošenj odborov za samoiniciativna poročila 

8.2. Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Priprava na okrepitev 
dolgoročnih ciljev – Poročilo EU o napredku na področju podnebnih ukrepov 2019
COM(2019)0559 – SWD(2019)0396

 
8.3. Predlog sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Generalnem 

svetu Svetovne trgovinske organizacije
COM(2019)0563 – 2019/0245 (NLE)

8.4. Priporočilo za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o spremembi 
Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz leta 1992
COM(2019)0595

8.5. Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1388/2013 o odprtju in 
zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in 
industrijske izdelke
COM(2019)0596 – 2019/0264 (NLE)

8.6. Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih 
dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode
COM(2019)0599 – 2019/0265 (NLE)

8.7. Sklep Sveta (EU) 2019/…, sprejet v medsebojnem soglasju z izvoljeno predsednico 
Komisije, o sprejetju seznama drugih oseb, ki jih Svet predlaga v imenovanje za člane 
Komisije, ter o razveljavitvi in nadomestitvi Sklepa (EU) 2019/1393
12763/19

8.8. Sklep Sveta o določitvi stališča, ki se v imenu Unije zastopa v okviru upravnega 
organa Mednarodne pogodbe o rastlinskih genskih virih za prehrano in kmetijstvo v 
zvezi z nekaterimi predlogi, predloženimi v sprejetje na njegovi osmi seji 
13057/19 LIMITE9

8.9. Sklep Sveta (EU) 2019/…, o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v 
Generalnem svetu Svetovne trgovinske organizacije glede sprejetja sklepa o pregledu 
Dogovora o upravnih določbah za tarifne kvote kmetijskih proizvodov (Dogovor o 
tarifnih kvotah)
13662/19

8.10. Odbor regij (CdR) – mnenje Boljše obveščanje o kohezijski politiki
COTER-VI/053

8.11. Prispevek Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) k delovnemu programu 

9Dokument je po predhodnem dogovoru na voljo v pisarnah sekretariata odbora 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
https://www.eesc.europa.eu/en/documents/resolution/european-economic-and-social-committees-contribution-2020-commissions-work-programme-and-beyond
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Komisije za leto 2020 

8.12. Mnenje nacionalnega parlamenta glede ocene tržnih standardov (Uredba št. 
1308/2013)
– Bayerischer Landtag (bavarski deželni parlament)

8.13. Ayuntamiento de Benabarre – Predlog glede živinoreje

8.14. Ayuntamiento de Conil de la Frontera – Predlog glede grožnje ZDA o carinah na 
andaluzijske proizvode

5. december 2019 od 10.30 do 13.00

Skupna seja odborov AGRI, PETI in ENVI

11. Javna predstavitev o ponovni oceni populacije volkov v EU

Govorili so: Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Echegaray Fernández (združenje Ecologistas 
en Acción), Stanislav Bergant (Združenje ekoloških kmetov in 50 drugih nevladnih 
organizacij), Luigi Boitani (skupina strokovnjakov IUCN/SSC Large Carnivore Initiative for 
Europe), Geneviève Carbone (raziskovalka na področju etnozoologije in etologije), Michal 
Wiezik, Tilly Metz, Ulrike Müller, Susanna Ceccardi, Anne Sander, Franc Bogovič, Simone 
Schmiedtbauer, Peter Jahr, Margrete Auken, Eleonora Evi, Marco Cipriani (GD za okolje), 
Arie Trouwborst (Univerza v Tilburgu), Ilpo Kojola (Natural Resources Institute, Finska), 
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 (združenje Land-en Tuinbouw Organisatie Nederland), 
Norbert Lins, John Linnell (fundacija Institute for Nature Research, Norveška), Michèle 
Boudoin (združenje COPA-COGECA), Jacques Blanc (Odbor regij), Irène Tolleret, Bronis 
Ropė

12. Razno

Drugih zadev ni bilo.

13. Naslednji seji

• 6. januarja 2020 od 15.00 do 18.30 (Bruselj)
• 22. januarja 2020 od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30
• 23. januarja 2020 od 9.00 do 12.30 (Bruselj)

Seja se je končala ob 13.07.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3244337_en
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Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


