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Комисия по земеделие и развитие на селските райони

AGRI(2019)1204_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Сряда, 4 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч.
Брюксел, Зала: „Йожеф Антал“ (6Q2)
Сряда, 4 декември 2019 г., 14.30–18.30 ч.
Брюксел, Зала: „Йожеф Антал“ (6Q2)
Четвъртък, 5 декември 2019 г., 9.00–13.00 ч.
Брюксел, Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)

4 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч.
В присъствието на Съвета и на Комисията
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия
AGRI/9/01029
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Докладчик по становище:

Атила Ара‑Ковач (S&D)
PA – PE642.906v01-00
Водеща:

CONT –
Моника Холмайер (PPE)

 
	Разглеждане на проекта на становище
Краен срок за внасяне на измененията: 6 декември 2019 г., 13.00 ч.
4.	Политика в областта на конкуренцията - годишен доклад за 2019 г.
AGRI/9/01633
	2019/2131(INI)	

Докладчик по становище:

Изабел Карваляйш (S&D)
PA – PE643.188v01-00
Водеща:

ECON –
Стефани Йон-Куртен (Renew)

 
	Разглеждане на проекта на становище
Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 13.00 ч.
5.	Създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика
***I	2018/0231(COD)	COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Докладчик:

Брандо Бенифеи (S&D)

Водеща:

IMCO

 
Предоставяне на информация относно преговорите от Симоне Шмидбауер (PPE), докладчик на AGRI 
* * *
4 декември 2019 г., 10.30–12.30 ч.  (при закрити врати)
6.	Заседание на координаторите
* * *
4 декември 2019 г., 14.30–15.30 ч.
7.	Финансовата дисциплина, считано от финансовата 2021 година, и Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на гъвкавостта между стълбовете, що се отнася до календарната 2020 година
AGRI/9/01801
***I	2019/0253(COD)	COM(2019)0580 – C9-0163/2019

Докладчик:

Норберт Линс (PPE)

Водеща:

AGRI


Подпомагащи:

BUDG –
Йоан Ван Овертвелд (ECR)
AL – PE644.726v01-00
 
	Размяна на мнения
4 декември 2019 г., 15.30–18.30 ч.
8.	Публично изслушване на тема „Реформа на общата селскостопанска политика“
(вж. отделна програма)
* * *
5 декември 2019 г., 9.00–10.30 ч.
9.	Представяне на проучване на тема „Заетост в селското стопанство в ЕС: настоящи предизвикателства и бъдещи перспективи“. Представяне от Амбре Мокорп и Бернд Шу (OIR GmbH, Австрия). Проучването е поискано от комисията AGRI и е възложено и ръководено от Тематичен отдел Б
10.	Одобряване на препоръките, изготвени от координаторите на комисията AGRI
5 декември 2019 г., 10.30–13.00 ч.
Съвместно заседание на комисиите AGRI, ENVI и PETI
11.	Публично изслушване на тема „Преоценка на популацията на вълци в ЕС“
(вж. отделна програма)
12.	Разни въпроси
13.	Следващи заседания
	6 януари 2020 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)
22 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)
23 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)
* * *

