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LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 – 2014

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

AGRI(2014)0407_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2014. gada 7. aprīlī, plkst. 16.30–18.30

Briselē

Telpa: Altiero Spinelli (3G-3)

2014. gada 7. aprīlī plkst. 16.30–17.30

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja paziņojumi

3. Viedokļu apmaiņa par Āfrikas cūku mēri un Krievijas noteikto aizliegumu 
importēt cūkgaļu no ES

4. Pārskats par AGRI delegācijas vizīti Bavārijā (2014. gada 24.–26. martā)

2014. gada 7. aprīlī plkst. 17.30–18.30

5. Informācijas un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības 
produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs
AGRI/7/14631
***I 2013/0398(COD) COM(2013)0812 – C7-0416/2013

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

Atbildīgā
komiteja:

AGRI –
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Atzinumi: CONT – Lēmums: atzinumu nesniegt
IMCO – Lēmums: atzinumu nesniegt

 Klātesošo iepazīstināšana ar trialoga sarunu rezultātiem un konsolidētā teksta 
(tikai angļu valodā) pieņemšana

6. Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem 
paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās 
lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas 
X pielikumu
AGRI/7/15460

2014/2658(DEA) C(2014)01476

Atbildīgā 
komiteja:

AGRI –

 Rezolūcijas priekšlikuma apspriešana un pieņemšana saskaņā ar Reglamenta 
87.a panta 3. punktu

7. Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles 
sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un 
administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības 
atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā
AGRI/7/15458

2014/2656(DEA) C(2014)01459

Atbildīgā 
komiteja:

AGRI –

 Rezolūcijas priekšlikuma apspriešana un pieņemšana saskaņā ar Reglamenta 
87.a panta 3. punktu

8. Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām 
iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un 
euro izmantošanu
AGRI/7/15448

2014/2648(DEA) C(2014)01565

Atbildīgā 
komiteja:

AGRI –

 Rezolūcijas priekšlikuma apspriešana un pieņemšana saskaņā ar Reglamenta 
87.a panta 3. punktu

9. Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz valsts intervences izdevumiem
AGRI/7/15452

2014/2651(DEA) C(2014)01457
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Atbildīgā 
komiteja:

AGRI –

 Rezolūcijas priekšlikuma apspriešana un pieņemšana saskaņā ar Reglamenta 
87.a panta 3. punktu

10. Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus
AGRI/7/15459

2014/2657(DEA) C(2014)01460

Atbildīgā 
komiteja:

AGRI –

 Rezolūcijas priekšlikuma apspriešana un pieņemšana saskaņā ar Reglamenta 
87.a panta 3. punktu

11. Komisijas deleģētā regula, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1306/2013, grozot Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 attiecībā 
uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari
AGRI/7/15442

2014/2644(DEA) C(2014)01451

Atbildīgā 
komiteja:

AGRI –

 Rezolūcijas priekšlikuma apspriešana un pieņemšana saskaņā ar Reglamenta 
87.a panta 3. punktu

12. Komisijas deleģētā regula, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1308/2013, grozot Komisijas Regulu (EK) Nr. 288/2009 attiecībā 
uz atbalsta piešķiršanu par papildu pasākumiem, kas ietilpst programmā skolu 
apgādei ar augļiem un dārzeņiem
AGRI/7/15445

2014/2645(DEA) C(2014)01450

Atbildīgā 
komiteja:

AGRI –

 Rezolūcijas priekšlikuma apspriešana un pieņemšana saskaņā ar Reglamenta 
87.a panta 3. punktu

13. Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz atbalsta programmām olīveļļas un galda 
olīvu nozarē
AGRI/7/15446

2014/2646(DEA) C(2014)01449

Atbildīgā 
komiteja:

AGRI –
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 Rezolūcijas priekšlikuma apspriešana un pieņemšana saskaņā ar Reglamenta 
87.a panta 3. punktu

14. Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1308/2013, grozot Komisijas Regulu (EK) Nr. 826/2008 attiecībā 
uz dažām prasībām, kas saistītas ar lauksaimniecības produktiem, kuri var 
saņemt privātās uzglabāšanas atbalstu
AGRI/7/15449

2014/2649(DEA) C(2014)01447

Atbildīgā 
komiteja:

AGRI –

 Rezolūcijas priekšlikuma apspriešana un pieņemšana saskaņā ar Reglamenta 
87.a panta 3. punktu

15. Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1308/2013, grozot Komisijas Regulu (EK) Nr. 555/2008 attiecībā 
uz jauniem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar valsts atbalsta programmām vīna 
nozarē
AGRI/7/15453

2014/2652(DEA) C(2014)01446

Atbildīgā 
komiteja:

AGRI –

 Rezolūcijas priekšlikuma apspriešana un pieņemšana saskaņā ar Reglamenta 
87.a panta 3. punktu

16. Dažādi jautājumi

17. Nākamā sanāksme
 2014. gada 7. jūlijā plkst. 15.00–18.30 (Briselē)


