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Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

AGRI(2019)1104_1
NAPIRENDTERVEZET
Ülés
2019. november 5., kedd, 9.00–12.30 és 14.30–18.30
Brüsszel
Terem: Paul-Henri Spaak (3C050)
2019. november 5., 9.00–11.00
A Tanács és a Bizottság jelenlétében
1.	A napirend elfogadása
2.	Az elnök közleményei
3.	A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:
	2019. szeptember 25–26.	PV – PE641.296v02-00
2019. október 1.	PV – PE641.441v01-00
2019. október 7–8.	PV – PE641.452v01-00
2019. október 8.	PV – PE641.440v01-00
*** Elektronikus szavazás ***
4.	A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének kiosztása tekintetében az EU és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött megállapodás
AGRI/9/00614
***	2019/0142(NLE)	10681/2019 – C9-0107/2019

A vélemény előadója:

Herbert Dorfmann (PPE)
PA – PE641.220v01-00
AM – PE642.869v01-00
Illetékes:

INTA –
Bernd Lange (S&D)
PR – PE641.378v01-00
 
	Véleménytervezet elfogadása
5.	Egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásban foglalt, a baromfihúsra és baromfihús-készítményekre meghatározott kereskedelmi kedvezmények módosításáról szóló, az Európai Unió és Ukrajna közötti levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötése
AGRI/9/00530
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

A vélemény előadója:

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)
PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00
Illetékes:

INTA –
Enikő Győri (PPE)
PR – PE641.176v01-00
 
	Véleménytervezet elfogadása
*** Elektronikus szavazás vége ***
6.	A Strukturális és Kohéziós Politikai Tematikus Főosztály munkájának bemutatása
7.	A „Megatrendek az agrár-élelmiszeripari ágazatban: globális áttekintés és lehetséges szakpolitikai válasz az EU szemszögéből” című tanulmány. Monica Pesce (VVA Brüsszel) és Daniel Traon (Arcadia) előadása. Az AGRI bizottság által kért tanulmány, a B. Tematikus Főosztály megbízásából és irányításával
* * *
2019. november 5., 11.00–12.30  (zárt ülés)
8.	Koordinátorok ülése
* * *
2019. november 5., 14.30–18.30
9.	Eszmecsere a Bizottság képviselőivel (DG AGRI, DG COMP és DG TRADE) az európai marhahúságazat hosszú távú kilátásairól
10.	Az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozása
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Előadó:

Brando Benifei (S&D)

Illetékes:

IMCO

 
Beszámoló a folyamatban levő intézményközi tárgyalásokról
11.	A Bizottság (DG AGRI) képviselőjének előadása:

- Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az 1306/2013/EU rendelet a 2021-es pénzügyi évtől kezdődő pénzügyi fegyelem tekintetében, valamint a 1307/2013/EU rendelet a pillérek közötti, 2020. évi rugalmasság tekintetében történő módosításáról; valamint

- Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben nyújtott támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, valamint az 228/2013, az 229/2013 és az 1308/2013 rendeletnek a források és a források 2021. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint az 1305/2013, az 1306/2013 és az (EU) 1307/2013 rendeletnek az erőforrások és azok alkalmazása tekintetében történő, 2021. évi módosításáról
12.	Az AGRI bizottság koordinátorai által kiadott ajánlások jóváhagyása
13.	Egyéb kérdések
14.	Következő ülés(ek)
	2019. november 18., 14.30–16.00 és 16.00–18.30 (Brüsszel)
2019. december 4., 9.00–12.30 és 14.30–18.30 (Brüsszel)
2019. december 5., 9.00–12.30 (Brüsszel)

