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Parlamento Europeu

2014 - 2019

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

AGRI(2015)1012_1

PROJETO DE ORDEM DO DIA

Reunião

Segunda-feira, 12 de outubro de 2015, 15.00–18.30
Terça-feira, 13 de outubro de 2015, 9.00–12.30 e 15.00–18.30

Bruxelas

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

12 de outubro de 2015, 15.00–18.30

1. Aprovação da ordem do dia

2. Aprovação da(s) ata(s) da(s) reunião (reuniões) de:
 3 de setembro de 2015 PV – PE565.172v01-00
 14-15 de setembro de 2015 PV – PE567.632v01-00

3. Apresentação de um estudo sobre a aplicação do primeiro pilar da PAC 
2014-2020 nos Estados-Membros da UE

4. Apresentação do Relatório da COPA-COGECA sobre o desenvolvimento das 
cooperativas agrícolas na UE

5. Apresentação pela Comissão de uma nota informativa sobre o estudo intitulado 
«A dimensão do monopólio de terras agrícolas na UE»

* * *

13 de outubro de 2015, 9.00–11.30

*** Período de votação eletrónica ***
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6. Produção biológica e rotulagem dos produtos biológicos, alteração do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXX do Parlamento Europeu e do Conselho 
[Regulamento relativo aos controlos oficiais] e revogação do Regulamento (CE) 
n.º 834/2007 do Conselho
AGRI/8/00399
***I 2014/0100(COD) COM(2014)0180 – C7-0109/2014

Relator: Martin Häusling (Verts/ALE) PR – PE557.122v01-00
AM – PE557.347v01-00
AM – PE560.821v01-00
AM – PE557.350v01-00
AM – PE557.348v01-00

Fundo: AGRI
Pareceres: ENVI Sirpa Pietikäinen (PPE) AD – PE549.119v02-00

AM – PE551.870v01-00
AM – PE551.770v01-00

 Aprovação do projeto de relatório
 Votação da abertura de negociações interinstitucionais
 Prazo para a apresentação de alterações: 22 de junho de 2015, 12.00

7. Cláusula de salvaguarda e o mecanismo antievasão que preveem a suspensão 
temporária de preferências pautais do Acordo de Associação entre a União 
Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atómica e os seus 
Estados-Membros, por um lado, e a República da Moldávia, por outro
AGRI/8/03252
***I 2015/0079(COD) COM(2015)0154 – C8-0092/2015

Relatora de 
parecer:

Viorica Dăncilă (S&D) PA – PE560.764v01-00
AM – PE567.487v01-00

Fundo: INTA  – Helmut Scholz 
(GUE/NGL)

 Aprovação do projeto de parecer
 Prazo para a apresentação de alterações: 4 de setembro de 2015, 12.00

8. Aplicação do mecanismo antievasão para a suspensão temporária das 
preferências pautais do Acordo de Associação entre a União Europeia e a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica e os seus Estados-Membros, por um 
lado, e a Geórgia, por outro
AGRI/8/03256
***I 2015/0080(COD) COM(2015)0155 – C8-0091/2015

Relator de 
parecer:

Momchil Nekov (S&D) PA – PE560.766v01-00
AM – PE567.485v01-00

Fundo: INTA  – Gabrielius Landsbergis 
(PPE)

 Aprovação do projeto de parecer
 Prazo para a apresentação de alterações: 4 de setembro de 2015, 12.00
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*** Fim da votação eletrónica ***

13 de outubro de 2015, 11.30–12.30

À porta fechada

9. Reunião de coordenadores

* * *

13 de outubro de 2015, 15.00–17.30

10. Apresentação pela Comissão Europeia de uma série de projetos de atos delegados 
relacionados com o recente pacote de apoio para os mercados agrícolas

11. Troca de pontos de vista sobre os direitos de obtentor e a recente decisão do 
Instituto Europeu de Patentes (IEP) relativamente à patenteabilidade das 
características vegetais

12. Aprovação das recomendações dos coordenadores da Comissão AGRI

13. Diversos

14. Próximas reuniões
 12 de novembro de 2015, 9.00–12.30 e 15.00–18.30  (Bruxelas)

* * *

13 de outubro de 2015, 17.30–18.30

15. Sala de reuniões PHS 3 C 50 - ver ordem do dia em separado

Debate conjunto com as Comissões ENVI e DEVE: troca de pontos de vista com 
a FAO sobre o estado da insegurança alimentar no mundo, com vista ao Dia 
Mundial da Alimentação de 2015

* * *


