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Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

AGRI(2019)1007_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Segunda-feira, 7 de outubro de 2019, 16.30–18.30
Terça-feira, 8 de outubro de 2019, 8.30–12.30
Bruxelas
Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
7 de outubro de 2019, 16.30–18.30
Estando presentes o Conselho e a Comissão
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
3.	Celebração do Acordo sob forma de troca de cartas entre a União Europeia e a Ucrânia que altera as preferências comerciais para a carne de aves de capoeira e os preparados de carne de aves de capoeira previstas no Acordo de Associação entre a União Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atómica e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Ucrânia, por outro
AGRI/9/00530
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Relator de parecer:

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)
PA – PE641.140v01-00
Fundo:

INTA


 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 11 de outubro de 2019, 13.00
4.	Celebração de um Acordo com os Estados Unidos da América sobre a atribuição aos Estados Unidos de uma parte do contingente pautal estabelecido pelo Regulamento (CE) n.º 617/2009, de 13 de julho de 2009, que abre um contingente pautal autónomo de importação de carne de bovino de alta qualidade
AGRI/9/00614
***	2019/0142(NLE)	10681/2019 – C9-0107/2019

Relator de parecer:

Herbert Dorfmann (PPE)
PA – PE641.220v01-00
Fundo:

INTA –
Bernd Lange (S&D)

 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 14 de outubro de 2019, 13.00
* * *
8 de outubro de 2019, 8.30–10.30  (à porta fechada)
5.	Reunião de coordenadores
* * *
8 de outubro de 2019, 10.30–12.30
*** Período de votação eletrónica ***
6.	Regulamento Delegado da Comissão que complementa o Regulamento (UE) 2016/429 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere às regras aplicáveis aos estabelecimentos que detêm animais terrestres e aos centros de incubação, e à rastreabilidade de determinados animais terrestres detidos e ovos para incubação
AGRI/9/00734
	2019/2764(DEA)	C(2019)04625

Fundo:

AGRI*


Pareceres:

ENVI*


 
	Aprovação
Votação da objeção
*** Fim da votação eletrónica ***
7.	Troca de pontos de vista com representantes da Comissão (DG AGRI, DG COMP and DG TRADE) sobre as perspetivas a longo prazo para o setor europeu da carne de bovino
8.	Diversos
9.	Próximas reuniões
	4 de novembro de 2019, 15.00–18.30 (Bruxelas)
5 de novembro de 2019, 9.00–12.30 e 14.30–18.30 (Bruxelas)
* * *

