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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

AGRI(2014)0407_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συνεδρίαση

Δευτέρα 7 Απριλίου 2014, από 16.30 έως 18.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα: Altiero Spinelli (3G-3)

7 Απριλίου 2014, από 16.30 έως 17.30

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

3. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κρίση της αφρικανικής πανώλης των
χοίρων και το ρωσικό εμπάργκο στο χοίρειο κρέας από την ΕΕ

4. Ενημέρωση σχετικά με την αποστολή αντιπροσωπείας της επιτροπής AGRI στη
Βαυαρία (24-26 Μαρτίου 2014)

7 Απριλίου 2014, από 17.30 έως 18.30

5. Ενέργειες ενημέρωσης σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα και προώθησής τους
στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες
AGRI/7/14631
***I 2013/0398(COD) COM(2013)0812 – C7-0416/2013

Εισηγήτρια: Esther Herranz García (PPE) RR – PE524.588v02-00
AM – PE529.733v01-00

Επί της ουσίας: AGRI –
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Γνωμοδότηση: CONT – Απόφαση: δεν θα συνταχθεί
γνωμοδότηση
IMCO – Απόφαση: δεν θα συνταχθεί
γνωμοδότηση

 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των τριμερών διαλόγων και έγκριση του
ενοποιημένου κειμένου (μόνο στα αγγλικά)

6. Κατ’ εξουσιδότηση κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για
την τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμο
AGRI/7/15460

2014/2658(DEA) C(2014)01476

Επί της ουσίας: AGRI –

 Εξέταση και έγκριση πρότασης ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 87α, παρ. 3 
του Κανονισμού

7. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και
τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές
κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση
AGRI/7/15458

2014/2656(DEA) C(2014)01459

Επί της ουσίας: AGRI –

 Εξέταση και έγκριση πρότασης ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 87α, παρ. 3 
του Κανονισμού

8. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, 
τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και
τη χρήση του ευρ
AGRI/7/15448

2014/2648(DEA) C(2014)01565

Επί της ουσίας: AGRI –

 Εξέταση και έγκριση πρότασης ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 87α, παρ. 3 
του Κανονισμού

9. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τις δαπάνες για τη δημόσια παρέμβασ
AGRI/7/15452
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2014/2651(DEA) C(2014)01457

Επί της ουσίας: AGRI –

 Εξέταση και έγκριση πρότασης ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 87α, παρ. 3 
του Κανονισμού

10. Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση
μεταβατικών διατάξεω
AGRI/7/15459

2014/2657(DEA) C(2014)01460

Επί της ουσίας: AGRI –

 Εξέταση και έγκριση πρότασης ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 87α, παρ. 3 
του Κανονισμού

11. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/.. της Επιτροπής για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την τροποποίηση του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής όσον αφορά τους
τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικώ
AGRI/7/15442

2014/2644(DEA) C(2014)01451

Επί της ουσίας: AGRI –

 Εξέταση και έγκριση πρότασης ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 87α, παρ. 3 
του Κανονισμού

12. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής που συμπληρώνει τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 288/2009 της
Επιτροπής όσον αφορά τη χορήγηση ενίσχυσης για συνοδευτικά μέτρα στο
πλαίσιο καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα
σχολεία
AGRI/7/15445

2014/2645(DEA) C(2014)01450

Επί της ουσίας: AGRI –

 Εξέταση και έγκριση πρότασης ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 87α, παρ. 3 
του Κανονισμού

13. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου
και των επιτραπέζιων ελιώ
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AGRI/7/15446
2014/2646(DEA) C(2014)01449

Επί της ουσίας: AGRI –

 Εξέταση και έγκριση πρότασης ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 87α, παρ. 3 
του Κανονισμού

14. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/.. της Επιτροπής ο οποίος
συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 826/2008 της Επιτροπής όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με τα
γεωργικά προϊόντα για τα οποία χορηγούνται ενισχύσεις για την ιδιωτική
αποθεματοποίησ
AGRI/7/15449

2014/2649(DEA) C(2014)01447

Επί της ουσίας: AGRI –

 Εξέταση και έγκριση πρότασης ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 87α, παρ. 3 
του Κανονισμού

15. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου μέσω τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της
Επιτροπής σε σχέση με νέα μέτρα στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων
στήριξης στον αμπελοοινικό τομ
AGRI/7/15453

2014/2652(DEA) C(2014)01446

Επί της ουσίας: AGRI –

 Εξέταση και έγκριση πρότασης ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 87α, παρ. 3 
του Κανονισμού

16. Διάφορα

17. Προσεχής συνεδρίαση / Προσεχείς συνεδριάσεις
 7 Ιουλίου 2014, από 15.00 έως 18.30 (Βρυξέλλες)


