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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

AGRI(2014)0407_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2014 m. balandžio 7 d., pirmadienis, 16.30–18.30 val.

Briuselis

Salė: Altiero Spinelli (3G-3)

2014 m. balandžio 7 d. 16.30–17.30 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Keitimasis nuomonėmis dėl afrikinio kiaulių maro krizės ir Rusijos embargo 
kiaulienai iš ES

4. Informacija apie AGRI delegacijos vizitą į Bavariją (2014 m. kovo 26–28 d.)

2014 m. balandžio 7 d. 17.30–18.30 val.

5. Informavimas apie žemės ūkio produktus ir jų propagavimo priemonės vidaus 
rinkoje ir trečiosiose šalyse
AGRI/7/14631
***I 2013/0398(COD) COM(2013)0812 – C7-0416/2013

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

Atsakingas 
komitetas:

AGRI –
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Nuomonę
teikiantys 
komitetai:

CONT – Nutarimas: nuomonė
nepareikšta

IMCO – Nutarimas: nuomonė
nepareikšta

 Trišalių dialogų rezultatų pristatymas ir konsoliduoto teksto priėmimas (tik EN 
kalba)

6. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo papildomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal 
bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių
išmokų taisyklės, ir iš dalies keičiamas to reglamento X priedas
AGRI/7/15460

2014/2658(DEA) C(2014)01476

Atsakingas 
komitetas:

AGRI –

 Pasiūlymo dėl rezoliucijos svarstymas ir priėmimas pagal Darbo tvarkos taisyklių
87a straipsnio 3 dalį

7. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo papildomos Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos 
administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo 
sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai 
kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai
AGRI/7/15458

2014/2656(DEA) C(2014)01459

Atsakingas 
komitetas:

AGRI –

 Pasiūlymo dėl rezoliucijos svarstymas ir priėmimas pagal Darbo tvarkos taisyklių
87a straipsnio 3 dalį

8. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo papildomos Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo 
agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl 
euro naudojimo
AGRI/7/15448

2014/2648(DEA) C(2014)01565

Atsakingas 
komitetas:

AGRI –

 Pasiūlymo dėl rezoliucijos svarstymas ir priėmimas pagal Darbo tvarkos taisyklių
87a straipsnio 3 dalį

9. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo papildomos Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl valstybės 
intervencijos išlaidų
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AGRI/7/15452
2014/2651(DEA) C(2014)01457

Atsakingas 
komitetas:

AGRI –

 Pasiūlymo dėl rezoliucijos svarstymas ir priėmimas pagal Darbo tvarkos taisyklių
87a straipsnio 3 dalį

10. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo papildomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo 
plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir 
nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos
AGRI/7/15459

2014/2657(DEA) C(2014)01460

Atsakingas 
komitetas:

AGRI –

 Pasiūlymo dėl rezoliucijos svarstymas ir priėmimas pagal Darbo tvarkos taisyklių
87a straipsnio 3 dalį

11. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo, iš dalies keičiant Komisijos 
įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011 dėl vaisių bei daržovių ir perdirbtų
vaisių bei daržovių sektorių, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) Nr. 1306/2013
AGRI/7/15442

2014/2644(DEA) C(2014)01451

Atsakingas 
komitetas:

AGRI –

 Pasiūlymo dėl rezoliucijos svarstymas ir priėmimas pagal Darbo tvarkos taisyklių
87a straipsnio 3 dalį

12. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiant Komisijos 
reglamentą Nr. 288/2009 dėl pagalbos skyrimo papildomoms priemonėms, 
susijusioms su vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programos 
įgyvendinimu, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1308/2013
AGRI/7/15445

2014/2645(DEA) C(2014)01450

Atsakingas 
komitetas:

AGRI –

 Pasiūlymo dėl rezoliucijos svarstymas ir priėmimas pagal Darbo tvarkos taisyklių
87a straipsnio 3 dalį

13. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl alyvuogių aliejaus ir 
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valgomųjų alyvuogių sektoriaus paramos programų
AGRI/7/15446

2014/2646(DEA) C(2014)01449

Atsakingas 
komitetas:

AGRI –

 Pasiūlymo dėl rezoliucijos svarstymas ir priėmimas pagal Darbo tvarkos taisyklių
87a straipsnio 3 dalį

14. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo dėl tam tikrų reikalavimų, 
susijusių su privataus žemės ūkio produktų saugojimo pagalba, nustatymo iš
dalies keičiant Komisijos reglamentą Nr. 826/2008 papildomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
AGRI/7/15449

2014/2649(DEA) C(2014)01447

Atsakingas 
komitetas:

AGRI –

 Pasiūlymo dėl rezoliucijos svarstymas ir priėmimas pagal Darbo tvarkos taisyklių
87a straipsnio 3 dalį

15. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo dėl naujų priemonių įtraukimo į
nacionalines vyno sektoriaus paramos programas iš dalies keičiant Komisijos 
reglamentą (EB) Nr. 555/2008 papildomas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
AGRI/7/15453

2014/2652(DEA) C(2014)01446

Atsakingas 
komitetas:

AGRI –

 Pasiūlymo dėl rezoliucijos svarstymas ir priėmimas pagal Darbo tvarkos taisyklių
87a straipsnio 3 dalį

16. Kiti klausimai

17. Kitas (-i) posėdis (-džiai)
 2014 m. liepos 7 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)


